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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
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RECONHECIMENTO DAS PALAVRAS 
DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: 

processamento de variáveis 
lexicais e ortográficas

Gustavo L. Estivalet1

Resumo: Como as palavras do português brasileiro são processadas e re-
conhecidas? Quais variáveis influenciam o acesso lexical? O presente trabalho 
teve como objetivo analisar a influência das principais variáveis lexicais e or-
tográficas no acesso lexical de palavras isoladas, sendo elas: a. frequência lexi-
cal, b. vizinhança ortográfica, c. categoria gramatical, d. número de letras e e. 
número de sílabas. Modelos de leitura de via dupla postulam diferentes rotas 
para o processamento lexical e ortográfico, onde essas variáveis influenciam 
diferentemente as etapas do processamento e reconhecimento das palavras no 
acesso lexical. Portanto, para uma melhor compreensão da organização do lé-
xico mental, as influências dessas variáveis devem ser verificas e analisadas no 
português brasileiro. Para tanto, aplicou-se um experimento psicolinguístico 
onde os participantes realizaram uma tarefa de decisão lexical entre palavras 
e pseudopalavras selecionadas e criadas a partir o Léxico do Português Brasi-
leiro. Os resultados apontaram diferenças significativas nos tempos de reação 
e taxas de erro entre palavras e pseudopalavras; frequências alta, média e bai-
xa; e, alta e baixa vizinhança ortográfica. Assim, a presente investigação evi-
denciou que essas variáveis, assim como as diferentes categorias gramaticais, 
influenciam o processamento das palavras no acesso lexical. Ainda, os resul-
tados das variáveis número de letras e número de sílabas sugeriram também 
impactar de forma gradual o reconhecimento das palavras. Enfim, a presente 
investigação contribui para uma melhor compreensão dos processos de leitura 
durante o processamento das palavras e acesso lexical, assim como lança novas 
questões na seleção e controle de estímulos com o uso de corpora e na análise 
de múltiplas variáveis na pesquisa em psicolinguística experimental do portu-
guês brasileiro.

Palavras-chave: Psicolinguística; Léxico Mental; Reconhecimento de 
Palavras.

1 Doutor em Linguística e professor visitante da UFPB, www.lexicodoportugues.com/gustavoestivalet. 
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INTRODUÇÃO

Os avanços das pesquisas em psicolinguística têm demonstrado que uma 
série de variáveis influencia diferentemente o processamento lexical e orto-
gráfico durante o reconhecimento das palavras e acesso lexical. Trabalhos com 
metodologias on-line em palavras isoladas do inglês, utilizando tarefas simples 
de decisão lexical, têm apontado principalmente as seguintes variáveis: fre-
quência lexical (MONSELL; DOYLE; HAGGARD, 1989), vizinhança ortográfica 
(ANDREWS, 1997) e número de letras (NEW et al., 2006). Contudo, a maior 
parte desses trabalhos tem sido realizada em inglês, holandês, francês, alemão 
e espanhol (MARIAN et al., 2012), mas poucas pesquisas são realizadas no por-
tuguês, e, menos ainda, no português brasileiro (PB).

Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo primário investigar 
a influência dessas três variáveis no processamento e reconhecimento de pala-
vras isoladas do PB. Como objetivos secundários, exploraram-se ainda outras 
duas variáveis significativas: número de sílabas (MEHLER et al., 1981) e cate-
goria gramatical (CARAMAZZA; HILLIS, 1991). Portanto, esta pesquisa justifi-
ca-se a partir de dois aspectos principais: i. a investigação da influência das di-
ferentes variáveis lexicais e ortográficas no processamento e reconhecimento 
das palavras do PB, e, ii. a verificação das normas de frequência e vizinhança 
ortográfica do corpus Léxico do Português Brasileiro (LexPorBR) (ESTIVALET; 
MEUNIER, 2015).

A hipótese de base é que somente as duas primeiras variáveis citadas acima 
(i.e., frequência lexical e vizinhança ortográfica) influenciam o processamento 
e reconhecimento de palavras escritas do PB (TAFT, 1991). Diferentemente, 
a hipótese da presente investigação é que todas as cinco diferentes variáveis 
lexicais e ortográficas testadas influenciam diferentemente o processamento 
e reconhecimento das palavras (BAAYEN, 2008). A hipótese alternativa é que 
interações entre as informações de frequência, ortográficas e semânticas defi-
nem o processamento e reconhecimento das palavras (RUMELHART; MCCLEL-
LAND, 1982).

Para tanto, foi aplicado um experimento psicolinguístico on-line com uma 
tarefa de decisão lexical em 24 falantes do PB como língua materna. Foram 
testadas 720 palavras selecionadas a partir do corpus LexPorBR (ESTIVALET; 
MEUNIER, 2015). Também foram testadas 720 pseudopalavras criadas a partir 
das estruturas ortotáticas do PB de acordo com frequências de bigramas e tri-
gramas (DUYCK et al., 2004; ESTIVALET; MEUNIER, 2017).

Conforme esperado, os resultados apresentaram diferenças significativas 
entre palavras e pseudopalavras (TAFT, 1991), palavras de alta, média e baixa 
frequência (MONSELL; DOYLE; HAGGARD, 1989) e palavras com alta e baixa 
vizinhança ortográfica (ANDREWS, 1997). Ainda, foram encontradas diferen-



ças significativas em relação ao número de letras (NEW et al., 2006) e número 
de sílabas (MEHLER et al., 1981). Assim, esses resultados são discutidos a luz 
de modelos psicolinguísticos de reconhecimento das palavras, sugerindo evi-
dências a favor de modelos que consideram a complexidade e influência dessas 
diferentes variáveis no sistema de processamento e reconhecimento das pala-
vras no acesso lexical (BESNER; JOHNSTON, 1992).

METODOLOGIA DE PESQUISA

Participantes

Foram testados 24 participantes (12 mulheres) falantes do PB como lín-
gua materna entre 18 e 42 anos (idade média 27,12 anos). Todos participantes 
eram estudantes de cursos universitários, destros, possuíam audição normal, 
visão normal ou corrigida por óculos/lentes de contato e não possuíam histó-
rico de problemas cognitivos ou de linguagem. Os participantes não sabiam os 
objetivos do estudo e assinaram um termo de consentimento para participação 
no experimento como voluntários. O experimento foi conduzido de acordo com 
a Declaração de Helsinki, tendo o protocolo aprovado pelo Comitê de Ética de 
Pesquisas com Seres Humanos IRB: 00009118.

Materiais

Os participantes realizaram um experimento psicolinguístico contendo 
uma tarefa simples de decisão lexical entre palavras e pseudopalavras na mo-
dalidade visual. Foram investigadas três variáveis fatoriais: a. frequência lexi-
cal (alta, média e baixa), b. vizinhança ortográfica (alta e baixa), c. categoria 
gramatical (substantivos e verbos); e, duas variáveis numéricas: d. número de 
letras (3-15) e e. número de sílabas (1-6). A Tabela 1 apresenta exemplos de 
estímulos experimentais.

Cat. Gram. Viz./Freq. Alta frequência Média frequência Baixa frequência

Substantivos Alta campanha barcos abrigo

Baixa juros beijos fico

Verbos Alta acabei somaram deram

Baixa ocupa exercida pede

Tabela 1: Exemplos de palavras nas diferentes condições experimentais.

Foram selecionadas 720 palavras do PB como estímulos experimentais, 
360 substantivos e 360 verbos. Dentro de cada categoria gramatical, 180 pa-
lavras foram de alta vizinhança ortográfica (>4) e 180 palavras de baixa vizi-



nhança ortográfica (<4), de acordo com o N de Coltheart. Dentro de cada con-
junto de vizinhança ortográfica, 60 palavras foram de alta frequência (>4), 60 
palavras de média frequência (>3 e <4) e 60 palavras de baixa frequência (<3), 
de acordo com a escala zipf (ESTIVALET; MEUNIER, 2017). Todos estímulos 
experimentais foram selecionados e controlados em i. frequência lexical, ii. nú-
mero de letras, iii. número de sílabas, iv. vizinhança ortográfica e v. OLD20 (ES-
TIVALET; MEUNIER, 2015), conforme a Tabela 2.

As 720 pseudopalavras foram criadas a partir do motor de geração de 
pseudopalavras do PB do corpus LexPorBR (ESTIVALET; MEUNIER, 2017). 
Dentre essas, 360 pseudopalavras seguiram estruturas ortotáticas de substan-
tivos e 360 pseudopalavras seguiram estruturas ortotáticas de verbos. Dentro 
de cada categoria gramatical, 180 pseudopalavras foram criadas a partir de 
bigramas (i.e., alta vizinhança ortográfica) e 180 pseudopalavras foram criadas 
a partir de trigramas (i.e., baixa vizinhança ortográfica). Dentro de cada con-
junto de vizinhança ortográfica, 60 pseudopalavras foram de alta frequência, 
60 pseudopalavras de média frequência e 60 pseudopalavras de baixa frequên-
cia, de acordo com as frequências dos bigramas ou trigramas que formaram 
as pseudopalavras (DUYCK et al., 2004). Ainda, dentro de cada conjunto de 
frequência, 30 palavras foram criadas da esquerda para direita e 30 palavras 
foram criadas da direita para esquerda.

Cat. Frequência Vizinhança Frequência Letras Sílabas Vizinhos OLD20

Su
bs

ta
nt

iv
os

Alta
Alta 4,61 6,97 2,53 7,30 1,49

Baixa 4,28 7,53 2,97 1,33 2,15

Média
Alta 3,52 6,07 2,43 6,50 1,57

Baixa 3,45 8,60 3,53 0,73 2,56

Baixa
Alta 2,76 6,70 2,40 7,23 1,52

Baixa 2,90 8,30 3,43 0,67 2,62

Ve
rb

os

Alta
Alta 4,39 6,03 2,50 6,27 1,51

Baixa 4,23 7,53 3,10 1,63 1,86

Média
Alta 3,43 6,17 2,57 6,63 1,54

Baixa 3,45 8,37 3,70 1,53 1,90

Baixa
Alta 2,83 6,43 2,70 5,53 1,61

Baixa 2,88 8,60 3,70 1,47 2,02

Tabela 2: Médias das características lexicais das palavras nas diferentes condições experimentais.

Com o objetivo de se testar um grande número de palavras do PB (720 
palavras e 720 pseudopalavras), os 1.440 estímulos foram divididos em oito 



blocos de 180 palavras. A partir desses oito blocos, construíram-se 12 listas ex-
perimentais contendo quatro blocos cada uma (i.e., 720 estímulos), seguindo-
-se o contrabalanceamento de quadrado-latino (BALOTA et al., 2007). As listas 
possuíam os seguintes critérios: i. não houve duas palavras seguidas começan-
do com a mesma letra e ii. no máximo três palavras ou pseudopalavras com as 
mesmas condições experimentais em sequência. O experimento final contou 
com 720 estímulos de teste e 10 estímulos de prática, houve um intervalo de 
um minuto no meio do experimento (i.e., 360 estímulos) e o tempo médio de 
realização do experimento foi de 18 minutos.

Procedimentos

O experimento foi construído e aplicado através do programa E-Prime® 
2.0 Professional (Psychology Software Tools, Inc., Sharpsburg, PA, USA) (SCH-
NEIDER; ESCHMAN; ZUCCOLOTTO, 2012). Os participantes foram testados in-
dividualmente em local silencioso. Cada estímulo foi apresentado na seguinte 
sequência: primeiro, um ponto de fixação era apresentado por 500 ms; segun-
do, a palavra ou pseudopalavra alvo era apresentada por 2.000 ms ou até a res-
posta do participante; terceiro, uma tela preta era apresentada por 500 ms; en-
fim, a mesma sequência recomeçava com a apresentação de um novo estímulo. 
Os estímulos foram apresentados no centro da tela LCD 15” de um computador 
portátil em letras minúsculas e brancas sobre um fundo preto, em fonte Cou-
rier New e tamanho 18 pt. A mensuração dos tempos de reação (RT) começava 
com a apresentação da palavra ou pseudopalavra alvo e terminava quando o 
participante realizava sua resposta. Os participantes utilizavam uma tecla ver-
de do teclado do computador para palavras existentes e uma tecla vermelha do 
teclado do computador para pseudopalavras inexistentes. Eles foram orienta-
dos a realizarem suas respostas o mais corretamente e rapidamente possível.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Encontrou-se uma diferença significativa entre os RT de palavras 679(234) 
ms e pseudopalavras 844(338) ms, t(46) = 4,72, p < 0,001, assim como uma 
diferença significativa entre as taxas de erro de palavras 1,48% e pseudopala-
vras 2,51%, t(46) = 2,33, p < 0,05. Esse efeito é recorrente em tarefas de deci-
são lexical de experimentos psicolinguísticos, pseudopalavras são descartadas 
mais lentamente que palavras são reconhecidas devido ao tempo de procura 
do estímulo no léxico mental. Ainda, pseudopalavras apresentaram maior taxa 
de erro porque eventualmente são classificadas como palavras potenciais da 
língua (DUYCK et al., 2004). Portanto, destaca-se que as pseudopalavras ge-
radas pelo LexPorBR efetivamente respeitaram as estruturas ortotáticas do 



PB, resultando em confusão com palavras potenciais (ESTIVALET; MEUNIER, 
2017). A seguir, somente as palavras existentes foram analisadas.

RT abaixo de 300 ms e acima de 1.800 ms foram considerados fora da tare-
fa e descartados (0,46%), uma palavra experimental (i.e., emana) foi removida 
porque apresentou taxa de erro superior a 50% (0,06%) e respostas incorretas 
foram removidas (2,96%), no total 3,47% dos dados foram descartados para 
análise dos RT (BAAYEN, 2008). Essa limpeza assegura uma melhor distribui-
ção normal dos dados e a retirada de elementos de interferência para análise 
dos mesmos. As médias dos RT, desvios padrão e taxas de erro são apresenta-
dos na Tabela 3.

Freq. Alta Média Baixa

Cat. Gram. Viz. RT(ms) Erro(%) RT(ms) Erro(%) RT(ms) Erro(%)

Substantivos
Alta 586(152) 0,06 649(185) 0,23 696(211) 0,60

Baixa 629(173) 0,02 729(232) 0,13 761(243) 0,20

Verbos
Alta 614(157) 0,13 649(191) 0,35 704(220) 0,80

Baixa 615(164) 0,09 665(197) 0,12 724(233) 0,24

Tabela 3: Médias dos RT, desvios padrão e taxas de erro nas condições experimentais fatoriais.

As variáveis fatoriais foram avaliadas através de uma análise de variân-
cia (ANOVA, F1: participantes) contendo RT como variável dependente; a. fre-
quência lexical (alta, média e baixa), b. vizinhança ortográfica (alta e baixa) e 
c. categoria gramatical (substantivos e verbos) como variáveis independentes 
fixas; e participantes como variável aleatória (BAAYEN, 2008). Foram encon-
trados os seguintes efeitos principais significativos: frequência lexical F1(2,23) 
= 298,07, p < 0,001, vizinhança ortográfica F1(1,23) = 110,02, p < 0,001 e cate-
goria gramatical F1(1,23) = 6,73, p < 0,05, e, os seguintes efeitos de interação 
significativos: frequência lexical e categoria gramatical F1(2,23) = 10,76, p < 
0,001 e vizinhança e categoria gramatical F1(1,23) = 49,28, p < 0,001, confor-
me a Figura 1.

Corroborando o efeito de frequência recorrente dos estudos em psicolin-
guística, a presente tarefa de decisão lexical em PB encontrou igualmente di-
ferenças entre o reconhecimento de palavras de alta, média e baixa frequência 
lexical (MONSELL; DOYLE; HAGGARD, 1989). Palavras de alta frequência foram 
reconhecidas 62 ms mais rapidamente que palavras de média frequência t(46) 
= 2,75, p < 0,05 e palavras de média frequência foram reconhecidas 49 ms mais 
rapidamente que palavras de baixa frequência t(46) = 2,32, p < 0,05. Este resul-
tado vai de encontro a teorias que propõem a organização do léxico mental em 
função das frequências lexicais.



Em seguida, encontrou-se o efeito de vizinhança ortográfica, onde pala-
vras com alta vizinhança foram reconhecidas 39 ms mais rápido que palavras 
com baixa vizinhança. Este resultado facilitador em palavras com mais vizinhos 
ortográficos está de acordo a uma série de estudos apresentados por Andrews 
(1997), palavras com muitos vizinhos ortográficos ativam simultaneamente 
uma série de outras palavras e são rapidamente reconhecidas. Não houve efei-
to de interação entre frequência lexical e vizinhança ortográfica, sugerindo que 
ambos os efeitos são independentes (TAFT, 1991), conforme pode ser verifica-
do nas diferenças constantes na Tabela 3 e na Figura 1A. Observa-se que o efei-
to de vizinhança ortográfica ocorre principalmente em palavras pequenas, com 
até cinco letras, pois palavras grandes desassociam-se facilmente em função de 
sua complexidade ortográfica (MARIAN et al., 2012).

Logo após, verificou-se que verbos são reconhecidos apenas 13 ms mais 
rapidamente que substantivos, este efeito se deve às diferenças de processa-
mento morfológico entre substantivos derivados e verbos flexionadas (CARA-
MAZZA; HILLIS, 1991). Apesar de os verbos apresentarem mais complexidade 
nos traços morfossintáticos, substantivos derivados apresentam maior com-
plexidade estrutural e semântica durante seu processamento e reconhecimen-
to. Mais importante que o efeito principal, houve uma interação entre frequên-
cia lexical e categoria gramatical, sugerindo que essas categorias gramaticais 
possuem um comportamento em palavras de alta frequência e outro compor-
tamento em palavras de média e baixa frequência, conforme pode ser verifica-
do na Figura 1B.



Figura 1: Variáveis fatoriais: a. frequência lexical, b. vizinhança ortográfica e c. categoria gramatical.

Esses resultados sugerem que os verbos são reconhecidos mais rapida-
mente que os substantivos somente em médias t(46) = 2,24, p < 0,05 e baixas 
t(46) = 2,83, p < 0,05 frequências, mas não possuem diferenças em altas fre-
quências, sugerindo um sistema de processamento lexical de duas vias (BES-
NER; JOHNSTON, 1992). Enfim, também houve um efeito de interação entre 
vizinhança ortográfica e categoria gramatical, justificado através do fato que 
substantivos possuem naturalmente mais vizinhos ortográficos do que verbos 
no PB (ESTIVALET; MEUNIER, 2015).



Na sequência, uma regressão linear múltipla foi calculada contendo os RT 
como variável dependente, e, d. número de letras (3-15) e e. número de sílabas 
(1-6) como variáveis independentes numéricas. Foi encontrado um efeito prin-
cipal significativo F(2,716) = 50,77, p < 0,001 (número de letras t(716) = 2,36, 
p < 0,05; número de sílabas t(716) = 2,51, p < 0,05), com R2 = 0,12, conforme a 
Figura 2.

Conforme encontrado por New et al. (2006), os resultados do presente es-
tudo também apresentaram uma curva em U dos RT em relação ao número de 
letras, palavras de 3-6 letras possuem RT decrescentes e palavras de 7-15 letras 
possuem RT crescentes em função do número de letras, conforme a Figura 2A. 
Este efeito deve ser explicado em função da alta vizinhança ortográfica, assim 
como da maior homonímia e polissemia que palavras pequenas apresentam 
(MARIAN et al., 2012). Importante, verifica-se que até nove letras, o reconheci-
mento das palavras em função do número de letras possui um comportamento 
semelhante, apresentando maiores diferenças e variâncias de 9-15 letras. Este 
efeito pode ser justificado devido à necessidade de mais de uma sacada ocular 
para a leitura de palavras maiores de nove letras (BESNER; JOHNSTON, 1992).

Finalmente, da mesma forma que o comportamento do número de letras, 
os RT em relação ao número de sílabas também apresentou uma curva em U, 
com RT decrescentes para palavras de 1-2 sílabas e RT crescentes para pala-
vras de 3-6 sílabas (MEHLER et al., 1981). A mesma explicação dada acima em 
relação ao número de letras pode ser utilizada para o comportamento dos RT 
em função do número de sílabas. É necessário salientar que o processamento 
silábico inclui também um componente fonológico associado ao pé prosódico 
e sílaba tônica, logo, apresentando diferenças de RT ligados ao processamento 
temporal de leitura das palavras (BALOTA et al., 2007).

De uma forma geral, os resultados apresentados acima corroboraram os 
principais efeitos psicolinguísticos de frequência lexical, vizinhança ortográfi-
ca e número de letras (TAFT, 1991), assim como a presente hipótese em relação 
aos efeitos de categoria gramatical e número de sílabas.



Figura 2: Variáveis numéricas d. número de letras e e. número de sílabas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal objetivo do presente trabalho foi verificar a influência das três 
principais variáveis lexicais e ortográficas, frequência lexical, vizinhança orto-
gráfica e número de letras (TAFT, 1991), no processamento e reconhecimento 
de palavras isoladas do PB. Além dessas variáveis, também foram verificadas 
outras duas variáveis de interesse, categoria gramatical e número de sílabas, 
através de um experimento psicolinguístico com uma tarefa de decisão lexical 
em um grande número de palavras do PB (BALOTA et al., 2007). Os resultados 
apresentaram efeitos principais significativos assim como algumas interações 
entre essas variáveis.



O efeito de frequência lexical tem sido discutido em diversos modelos de 
reconhecimento de palavras (MONSELL; DOYLE; HAGGARD, 1989). Modelos 
associativos de via única têm argumentado que a frequência lexical é a princi-
pal variável preditiva do resultado de interações entre a forma e o significado 
das palavras (RUMELHART; MCCLELLAND, 1982). Contudo, estes modelos têm 
enfrentado dificuldades para explicar os diferentes efeitos de vizinhança or-
tográfica que emergem a partir da manipulação desta variável, assim como as 
diferenças entre o processamento de diferentes categorias gramaticais. O pre-
sente estudo sugere que os efeitos de vizinhança ortográfica estão presentes 
de forma independente da frequência lexical (MARIAN et al., 2012). Ainda, a 
presente pesquisa encontrou diferenças no processamento e reconhecimento 
de palavras de diferentes categorias gramaticais, que por sua vez podem ser 
explicados através do processamento dos traços morfossintáticos presentes 
nas diferentes categorias gramaticais, tais como substantivos derivados e ver-
bos flexionados (CARAMAZZA; HILLIS, 1991).

Nesse sentido, o presente estudo contribui com evidências a favor de 
modelos de processamento de duas vias para o reconhecimento de palavras 
(BESNER; JOHNSTON, 1992). Enquanto algumas palavras são reconhecidas di-
retamente pela sua forma inteira no léxico mental, outras palavras são proces-
sadas através de seus constituintes linguísticos discretos. De uma forma geral, 
palavras de alta frequência e são processadas e reconhecidas pela via direta 
lexical enquanto palavras de média e baixa frequência são reconhecidas atra-
vés do processamento ortográfico e fonológico. Ainda, substantivos derivados 
são acessados através da via direta no léxico mental e verbos flexionados são 
processados pelo componente morfossintático decomposicional. 

Finalmente, o presente estudo também confirmou que as normas de fre-
quência, vizinhança ortográfica, categoria gramatical, número de letras e nú-
mero de sílabas estabelecidas pelo LexPorBR são pertinentes e devem ser ob-
servadas para a seleção, manipulação e controle de estímulos psicolinguísticos 
do PB (ESTIVALET; MEUNIER, 2017). Enfim, espera-se que novas pesquisas do 
processamento e reconhecimento de palavras venham enriquecer a compreen-
são deste e outros fenômenos, assim como colaborem para o desenvolvimento 
da psicolinguística experimental no PB.
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ESTUDO DESCRITIVO-COMPARATIVO 
DE EDIÇÕES DE OFÍCIOS: 

as tradições no discurso jurídico
Adriana dos Santos Silva1 

Eliana Correia Brandão Gonçalves2

INTRODUÇÃO

Este capítulo visa apresentar um estudo descritivo-comparativo de Ofí-
cios, a partir do método de edição coadunado ao modelo de tradições discursi-
vas. Indubitavelmente uma das formas de estudar a língua, os seus processos 
de mudança, isto é, de se fazer linguística histórica, é descrever e analisar tra-
dições discursivas registradas em documentos históricos escritos. Para tanto, 
foram selecionados Ofícios do século XVIII e XIX que, apesar de possuírem a 
mesma atividade e funcionalidade, isto é, servir como meio de comunicação 
entre as instituições públicas e entre elas e seus particulares, tendo por con-
teúdo medidas administrativas e burocráticas, apresentam diferenças no ato 
enunciativo de direcionar. 

Convém salientar, que essa diferença decorre da prática cultural, política e 
administrativa de se tratar no discurso diferentemente pessoas de status mais 
valorado socialmente, no intento de evidenciar a situação de subordinação, 
bem como de persuadir o destinatário do discurso. Tão logo, a partir dessa 
prática discursiva, nota-se com a edição de Ofícios, que tal prática interfere 
diretamente na escolha de componentes lexicais para compor o texto escrito, 
perceptível, a priori, pelo emprego do pronome de tratamento. Portanto, nessa 
relação colônia e colonizador, o português brasileiro absorveu diversas formas 
de comunicação que já estavam presentes no português europeu. 

Ressalta-se que, não se pretende realizar de forma exaustiva a descrição 
das tradições discursivas nos Ofícios, mas evidenciar, num primeiro momento, 

1 Graduanda em Letras pela Universidade Federal da Bahia, Bolsista - IC - FAPESB, Bacharela em Direito, Pós-Gra-
duanda em Gênero e Sexualidade, Psicologia Jurídica e Avaliação Psicológica e Direito Penal e Processual Penal.
2 Doutora em Linguística Histórica pela UFBA. Atualmente é Professora Adjunta do Departamento de Fundamen-
tos para o Estudo das Letras – Setor de Filologia - UFBA, Professora Permanente do PPGLinC – UFBA, coordena-
dora do Grupo de Estudos Filológicos e Linguísticos sobre Guerras, Revoltas e Violências e integrante do Grupo 
de Pesquisa Studia Philologica.



como a mudança nas relações de poder e situações de subordinação da Adminis-
tração Pública propiciariam transformações na tradição discursiva no gênero, 
bem como, conservou algumas, especialmente no discurso jurídico brasileiro. 

Destarte, será base bibliográfica para este trabalho Kabatek (2006; 2004), 
Lopes (2012), Mattos e Silva (2004; 2008), Gonçalves (2017; 2018), Bellotto 
(2002), Silveira (2005) e Andrade; Gomes (2018). Conclui-se então que o labor 
filológico é indispensável para a produção de corpora, visando uma análise da 
língua em uma perspectiva diacrônico-histórica, tal como, o Ofício é uma fonte 
documental interinstitucional que corrobora para infindas contribuições, se-
jam elas filológicas, discursivas, lexicais, culturais e histórico-políticas.

1. OS OFÍCIOS: INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE COMUNICAÇÃO E 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS

Os Ofícios são espécies documentais que como gênero textual advém de 
outra espécie, id est, a carta. Tal mudança decorre da nova funcionalidade que 
este obtém ao ser veiculado ao uso interinstitucional no campo da Adminis-
tração Pública, o qual prescinde de uma linguagem formal, por ser de caráter 
oficial, tendo em vista que, em seu conteúdo, por natureza, trata de assuntos 
burocráticos, técnicos e administrativos, enquanto as cartas, considerando-se 
as suas diversas subespécies, está mais interligada a uma natureza particular, 
quer seja como meio de comunicação inter partes ou entre a Administração 
Pública e seus subordinados (SILVEIRA, 2005).

Ressalta-se que, o Ofício é um documento de comunicação, não diplomáti-
co e informativo, utilizado como instrumento para o serviço público, de forma 
e escrita padronizada. No que tange à sua relação entre emitente e destinatá-
rio, pode se configurar de forma descendente, ou seja, entre os órgãos públicos 
e particulares, horizontal, entre os órgãos públicos, e ascendente, isto é, en-
tre a instituição subalterna e a sua autoridade. No entanto, sempre de caráter 
institucional e no seio da Administração Pública, tendo em vista que na seara 
privada o veículo de comunicação é a carta, quer seja de forma ascendente ou 
descendente e o memorando, em caso de uma relação horizontal (BELLOTO, 
2002; SILVA; GONÇALVES, 2017).

Posto isso, no que concerne a sua relação textual, os Ofícios apresentam 
alguns componentes que lhe são próprios tanto linguística, quanto diploma-
ticamente. De acordo com Belloto (2002), no que diz respeito à estrutura di-
plomática são partes fixas do Ofício: o título abreviado of., seguido da sigla do 
órgão expedidor e do número do Ofício, as datações tópicas e cronológicas, a 
direção e o vocativo Senhor, o texto, o fecho de cortesia e a assinatura do emi-
tente (BELLOTO, 2002).



No entanto, em pesquisa desenvolvida, no interstício de 2017-2018, sob 
a orientação da Profa. Dra. Eliana Brandão com Ofícios referentes à Bahia, dos 
séculos XVIII e XIX, do Conselho Ultramarino, sito em Lisboa/Portugal, primor-
dialmente que tenham a temática de guerras, revoltas e contextos de violência, 
para fins de edição e estudos linguísticos, notou-se que essa descrição mais 
equivale a Ofícios escritos a partir do século XX, não sendo aplicável em alguns 
aspectos como: o título abreviado, sigla do órgão expedidor, número do Ofício, 
em sua grande maioria, nos Ofícios do período da pesquisa. 

Ademais, outro fator que chamou atenção foi o ato enunciativo de direcio-
nar, que apresentou diferenças no sistema da forma de tratar, o qual poderia 
ser preenchido com um ou até três componentes lexicais, todos pronomes de 
tratamento, que variam entre: Senhor, Excellentíssimo Senhor, Ilustríssimo Ex-
cellentíssimo Senhor, Excellentíssimo Reverendíssimo Senhor, ou ainda, pela 
ausência da marcação ou substituição pelo nome do destinatário que geral-
mente ocorre nas relações descendentes. 

Destaca-se que, em alguns Ofícios, não raro havia reclamações e reivindi-
cações não só por títulos, mas por exigência do uso de pronome de tratamento, 
tanto no meio discursivo quanto no textual, por autoridades administrativas da 
Capitania da Bahia, que exigiam tão igual prestígio que as portuguesas e acre-
ditavam que o reconhecimento do poder e do status social, advinham da forma 
de tratar, as quais não deveriam ser implícitas, mas explícitas. 

Hodiernamente, essa prática discursiva ainda vigora, apesar de estarem 
configuradas outras formas e componentes lexicais, como a exemplo: preza-
dos, caros, entre outros, o que ensejou uma mudança linguística e também 
estrutural nos Ofícios, porém é no discurso jurídico brasileiro que os Ofícios 
também conservam algumas práticas de outrora, haja vista, que na área jurí-
dica se preza pelo conservadorismo e manutenção de aspectos da linguagem, 
geralmente presentes em textos dos séculos XVII, XVIII e XIX, observados no 
uso de advérbios como: destarte, outrossim, mormente e uso de expressões 
latinas: ex tunc, ex nunc, status quo; além de ser exigido tanto academicamente 
como profissionalmente uma literatura jurídica rebuscada, pois o instrumento 
primaz do Direito é o uso da palavra, tanto oral quanto escrita.

o instrumento primordial do Direito é a língua, oral ou escrita. Os usos e costumes transmitidos 
oralmente pelos antepassados, os códigos escritos, o registro das leis, as sentenças dos juízes, en-
fim, os princípios ditados pela autoridade sempre expressaram verbalmente, através dos tempos, 
as normas jurídicas que regem a vida social de uma nação. [...] As peculiaridades decorrentes de 
cada tipo de comunicação compõem a especificidade de cada contexto de uso, consoante o desti-
nador ou destinatário, a adequação dos propósitos da comunicação e os aspectos circunstanciais 
do evento comunicativo. Por isso, além do significado léxico, é importante também a perspectiva 
adotada pelo especialista (DIAS; SILVA, 2010, p. 59-60).



Tão logo, a pensar que os referidos Ofícios atuam como documentações 
carregadas de um discurso jurídico administrativo, em um contexto luso-bra-
sileiro, é a partir do labor filológico que, segundo Mattos e Silva (2004; 2008), 
realiza-se a produção de corpora para análise e estudos linguísticos. Desse 
modo, buscou-se antes de fazer o estudo descritivo-comparativo editar semi-
diplomaticamente tais Ofícios, com base em critérios científicos que pudessem 
conservar os aspectos linguísticos do texto;

a prática filológica tenta não apagar os estágios da memória dos textos, mas escavá-la, deixando e 
consignando os rastros e as pistas, da documentação recolhida sobre o sujeito-escritor e sobre o 
texto-documento, por variados estudos, de cunho linguístico, do contexto ou modos de produção e 
de recepção dos textos, viabilizando a possibilidade de que o sujeito/público-leitor possa fazer, ao 
seguir esse percurso, suas próprias leituras (GONÇALVES, 2017, p. 194).

2. OS OFÍCIOS, A TRADIÇÃO DISCURSIVA E A FILOLOGIA

O texto carrega em si diversos aspectos linguísticos e culturais, todavia para 
que se ocorra uma situação de comunicação é imprescindível a presença de um 
sujeito, que é norteado ao emitir o ato enunciativo, pela finalidade comunica-
tiva, o qual visando uma interação com o destinatário/receptor da mensagem 
se utiliza de veículos de comunicação e línguas apropriados e anteriormente 
designados. No que tange ao texto escrito, ocorre ainda diversas convenções 
normativas que estabelecem para o sujeito/autor, exigências de formas e fun-
ções, que irá caracterizar um esquema textual e uma especificidade do discurso, 
o que caso não observado, poderá incorrer em um desvio da finalidade comu-
nicativa e, possivelmente, uma não interação entre o emitente e o destinatário.

O gênero é uma escolha que leva consigo uma série de consequências formais e funcionais. A pró-
pria seleção da linguagem segue a decisão do gênero e seu funcionamento discursivo no contexto 
pretendido. Na realidade, se observamos como agimos nas nossas decisões na vida diárias, dá-se o 
seguinte: primeiramente, tenho uma atividade a ser desenvolvida e para a qual cabe um discurso 
característico. Esse discurso inicia com a escolha de um gênero que por sua vez condiciona uma 
esquematização textual (MARCUSCHI, 2008, p. 85).

Posto isso, os Ofícios são veículos de comunicação especialmente ligados a 
Administração Pública (direta e indireta), é por meio deste que as instituições 
e autoridades administrativas comunicam suas decisões, seus atos administra-
tivos, políticos para outras instituições que com elas se relacionam. Portanto, 
são textos eivados de poder, emitidos por aqueles que têm competência e ca-
pacidade para realizar tal ato, o que não só exige uma escrita formal, culta, mas 
exibem marcas performativas que relacionam o poder ao conteúdo normativo.

No entanto, a utilização de Ofícios como instrumento de comunicação in-
terinstitucional, se fez presente no território brasileiro, desde o tempo que este 
ainda era colônia de Portugal, sendo sua estrutura formal e linguística herdada 



pelos europeus. Com isso, selecionar os Ofícios como corpora para uma análise 
em uma perspectiva diacrônica e ou sincrônica, permite uma maior percepção 
das diferentes historicidades e mudanças das línguas e dos textos que configu-
ram uma tradição jurídica discursiva brasileira, especialmente no âmbito ad-
ministrativo, haja vista que uma “tradição discursiva é mais do que um simples 
enunciado; é um ato linguístico que relaciona um texto com uma realidade, 
uma situação, etc., mas também relaciona esse texto com outros textos da mes-
ma tradição” (KABATEK, 2006, p. 513).

No que diz respeito às tradições discursivas no âmbito jurídico, Kabatek 
(2004) estabelece que existem duas consequências que derivam imediatamen-
te do princípio da existência de uma tradição discursiva: 

Un texto que tiene una determinada finalidad expresiva puede contener, de acuerdo con la tradición 
discursiva en la que se inscribe, más elementos de los estrictamente necesarios para cumplir con la fi-
nalidad expresiva dada o también menos elementos. [E] las tradiciones discursivas por sí mismas tienen 
un valor semiótico propio y funcionan como entorno aparte. Sin añadir nada propriamente informacio-
nal, establecen una relación entre el texto y otros textos ya dichos o escritos 3 (KABATEK, 2004, p. 253).

De acordo com Lopes (2012) “os traços fundamentais para o estabeleci-
mento de uma TD como material composicional de um gênero textual são a 
repetição e a evocação4”. Em suma, a tradição discursiva se constrói entre as 
histórias da língua, dos textos e das suas relações socioculturais, pois aqueles 
funcionam como um compilado de enunciados linguísticos, que refletem uma 
realidade social e histórica e com ela se relacionam, repetindo de forma parcial 
ou total alguns aspectos, formais ou de conteúdo decorrentes de outra situação 
ou texto já produzidos anteriormente. 

Considerando as conexões culturais, sociais e históricas que contextualizam os modos de dizer, o 
conceito de Tradição Discursiva, nascido no âmbito da Linguística Românica alemã, 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-históricas de uso 
da linguagem, as mudanças linguísticas e os elementos constitutivos recorrentes na natureza dos 
textos (ANDRADE; GOMES, 2018).

Tão logo, a Filologia, que se apresenta, não só como a ciência dos textos, 
mas como método para produção de corpora, por meio da crítica textual e de 
edições de documentos históricos, visando a autenticidade e fidedignidade 
deste para análise linguística, é de suma importância, pois permite num estu-
do descritivo e comparativo, uma representação do corpora mais equilibrado, 

3 (...) um texto que tenha um determinado propósito expressivo pode conter, de acordo com a tradição discursiva 
em que está inscrito, mais elementos do que aqueles estritamente necessários para cumprir o determinado pro-
pósito expressivo ou também menos elementos. [E] as tradições discursivas por si mesmas têm um valor semió-
tico próprio e funcionam como um ambiente separado. Sem acrescentar nada propriamente informacional, esta-
belecem uma relação entre o texto e outros textos já ditos ou escritos. (KABATEK, 2004, p.253) [ tradução livre]
4 Grifo Original.



evidenciando a ocorrência das tradições discursivas para “saber em quais TD 
uma inovação é criada, como se difunde ao longo das TD, e também onde há TD 
resistentes às inovações, TD que preservam elementos que em outras TD não 
se usam mais” (KABATEK, 2006, p. 516).

3. DOCUMENTOS HISTÓRICOS, STATUS SOCIAL E LÍNGUA: O 
SISTEMA DA FORMA DE TRATAR NOS OFÍCIOS DO CONSELHO 
ULTRAMARINO

Sem embargo, nos documentos históricos escritos estão impressas as nar-
rativas das memórias do sujeito que as escreve, os quais as tornam sociais, e, 
por conseguinte, coletivas, o que permite com o registro dessas memórias nes-
ses documentos, que até então eram individuais e inerentes ao sujeito, o arma-
zenamento e a conservação desses vestígios, que posteriormente podem ser 
acessados mesmo sem a presença do indivíduo, e uma vez escavados, podem 
propiciar uma releitura que poderá ser por escolha do historiador/pesquisa-
dor, ou ainda, uma herança do passado. (GONÇALVES, 2017; 2018)

Destarte, seja de forma oral ou escrita, os relatos de um indivíduo servem 
para garantir-lhe a sua existência além do tempo, tal como para perpetuar his-
tórias, tradições e até práticas culturais que atuam como identidade, saber e 
memórias, características de um povo, um legado sociocultural, dado que qual-
quer indivíduo ou grupamento social é antes de tudo cultural. É por meio de 
uma análise linguística, da sua atividade e funcionalidade que se pode perceber 
aspectos políticos, sociais, históricos, que se inter-relacionam com a língua, li-
gando sua história externa a interna, demarcando o status social do emissor, e 
a pensar a situação da Capitania da Bahia com a Coroa portuguesa, evidencia a 
condição de subordinação não só política e econômica, mas institucional. 

Um dos aspectos mais marcantes dessa divergência que o falante opera na linguagem é a manei-
ra específica como se refere ao seu ouvinte. A língua portuguesa oferece uma escolha ampla de 
formas de tratamento, e a decisão tomada é a manifestação mais nítida do relacionamento que o 
falante percebe existir entre si e o seu interlocutor. Essa decisão é o ponto em que a língua mais 
explícita e conscientemente desempenha um papel social (JENSEN, 1977, p. 45). 

Posto isso, em uma análise comparativa das unidades lexicais utilizadas 
para compor o ato diretivo dos Ofícios, datados do século XVIII ao XIX, perce-
beu-se que, era composto por pronomes, classificados na língua portuguesa 
como pronomes de tratamento. Outrossim, a quantidade de pronomes de tra-
tamentos que eram utilizados, bem como a escolha dos quais figurariam a dire-
ção do Ofício estava inerentemente interligada ao status social do destinatário 
e sua inter-relação com a instituição emitente, levando-se em conta a organi-
zação social e institucional imposta pela Coroa Portuguesa as suas capitanias.



Sendo assim, a circulação dos Ofícios conforme já explicitado anterior-
mente, ocorre em direções opostas: ascendentes, descendentes e horizontais. 
Portanto, num estudo descritivo-comparativo, notou-se que é constante a utili-
zação do uso de pronomes de tratamento, na direção dos Ofícios, num caráter 
quali-quantitativo, ou seja, seu preenchimento depende do papel desempenha-
do pelo interlocutor, seu poder a intimidade e formalidade.

Tão logo, observou-se que o uso de três pronomes de tratamentos é cons-
tante nas circulações ascendentes, podendo ser reduzida a dois pronomes nos 
casos em que a instituição, apesar de obter certo prestígio social, atua num 
campo intermediário. Nas relações horizontais há o uso de apenas um prono-
me de tratamento, pois a relação entre as instituições é de paridade, ou ainda, 
está presente uma subordinação interna velada, isto é, a própria instituição 
ou a outra autoridade administrativa, havendo uma interdependência inte-
rinstitucional, apesar de gozarem de autonomia. Por fim, nos casos em que a 
relação é descendente, não há preocupação do emissor em usar pronomes de 
tratamento, sendo a direção demarcada, então, pela ausência destas unidades 
lexicais ou pela substituição do próprio nome do destinatário conforme pode 
ser conferido no excerto constante quadro abaixo:

Quadro 1. Ilustração e quantificação de alguns pronomes na direção dos Ofícios (XVIII-XIX)

Excerto do 
Documento

Transcrição Emissor Destinatário Qtde. de 
pronome

Registro do 
Documento

1
Illustríssimo e 
Excelentíssi-
mo Senhor

Construtor Manuel 
de Araújo Silva

Vice-rei e capitão-
general do Brasil- 

Conde das Galveas
03

AHU_ACL_
CU_005, Cx. 71, 

D. 5956

2 Excelentíssi-
mo e Reve-
rendíssimo 

Senhor

Tesoureiro-mor da 
Sé Catedral

Manuel de Matos 
Pereira

Arcebispo da Bahia 
José Botelho de Matos 03

AHU_ACL_
CU_005, Cx. 103, 

D. 8095

3

Illustríssimo 
Senhor

Provedor-mor da 
Fazenda Real

da Bahia Luís 
Lopes Pegado 

Serpa

Cardeal da Mota 02
AHU_ACL_

CU_005, Cx. 78, 
D. 6430.

4

Senhor

Governador da 
Bahia conde

da Ponte João de 
Saldanha da Gama

Secretário de estado 
da Marinha e Ultramar 

Visconde de Anadia 
João Rodrigues de Sá 

e Melo

01
AHU_ACL_

CU_005, Cx. 247, 
D. 17048.

Fonte: Elaborado pela própria autora a partir das edições de Ofícios.



Ressalta-se que, o sistema na forma de tratar, neste casos não se confun-
dem com os apresentados por Tarallo (1981), pois não se trata do português 
brasileiro, mas dos sistema na forma de tratar do português europeu. De acor-
do com Cintra (1972), devido ao recorte temático dos documentos em questão, 
estes estão inseridos entre o 2º e o 3º período, que compreendem do meado do 
século XVIII ao princípio do século XIX, nos quais surgem as primeiras formas 
de tratamento de elevada cortesia, consolidando-se, por conseguinte, novas 
formas pronominais, abrindo espaço para o surgimento e uso de novas formas 
de tratar, como o pronome “senhor” por exemplo. 

Tal fato irá interferir diretamente, posteriormente, na configuração do 
Português brasileiro, que exige em determinadas áreas em que há uma for-
malidade, bem como, se figure uma situação de subordinação, quer seja fami-
liar, social, profissional, o uso de pronomes de tratamento que sobrevelem essa 
condição. Entretanto, destaca-se que os dois sistemas se apresentam de for-
ma diferenciada, baseando-se em dois fatores proposto por Brown e Gilman 
(1960): poder e solidariedade, coadunados ao modelo proposto por Tarallo 
(1981) em que há outros fatores presentes como a reciprocidade e intimidade 
que determinará o afastamento ou a aproximação entre os interlocutores.

Com isso, não se pode no português europeu estabelecer que o uso do Il-
lustrissímo está condicionado ao alto escalão, enquanto o Excelentíssimo a um 
escalão intermediário, levando-se em conta o português brasileiro, pois suas 
convenções de uso e contexto, são diferenciadas. Conquanto, pode-se inferir 
um caratér quali-quantitativo, considerando-se a repetição e evocação, a partir 
dos meios em que ocorrem, os quais decorreram em tradições que até hoje 
figuram no português brasileiro. 

Outrossim, é no discurso administrativo jurídico brasileiro que as tradi-
ções dicursivas, apresentam muitas inovações e resistências, especialmente na 
produção de Ofícios, no que diz respeito ao uso de pronomes de tratamento no 
ato enunciativo de direcionar. Com o surgimento de novos pronomes de trata-
mento menos corteses e mais íntimos, como: caros, prezados, estimados, entre 
outros e seu uso em cartas e outras gêneros textuais, os Ofícios passaram apre-
sentar em sua grande maioria, na direção, apenas um pronome de tratamento. 

No entanto, quando se trata de instituições jurídicas, sociais e políticas, 
que possuem um prestígio e uma historicidade muito demarcada, ainda existe 
uma cobrança que se evindecie por meio do texto escrito, uma certa formali-
dade e subordinação, ainda que esta última inexista. Exemplo é o uso de três 
pronomes de tratamento para se dirigir a um Juiz de direito: Ilustrissimo Exce-
lentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito e a uma autoridade eclesiástica Exce-
lentíssimo Reverendissímo. 



Insta salientar, que hodiernamente no português brasileiro, este uso é me-
ramente estílistico, sendo mais uma tradição social do que gramatical, pois ain-
da que os pronomes de tratamentos possam estar interligados ao cargo, não se 
faz necessário o uso cumulativo. Não obstante, muitos são os questionamentos 
realizados por diversos linguistas acerca do tratamento dado e exigido ao Juiz 
de direito nos veículos de comunicação oral e/ou escrito, quando a ele dire-
cionado, os quais podem ser configurados como uma tradição discursiva, na 
composição do ato enunciativo de direção nos Ofícios quando emitidos para 
a representação administrativa maior de uma instituição, notadas como uma 
prática discursiva existente desde o período colonial, em que havia uma inter-
relação de subordinação e ausência de autonomias institucionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se então que os Ofícios, enquanto gênero textual, se apresentam 
como um veículo de comunicação essencial para Administração pública direta 
e indireta e portanto, traz em seu texto diversos componentes linguísticos, de 
forma e conteúdo que podem contribuir, a partir do método de edição de docu-
mentos históricos escritos da Filologia, para produção de corpora, intentando 
um estudo linguístico, em perspectiva diacrônica ou sincrônica, em que são 
evidenciados inovações e resistências de uma tradição discursiva, que podem 
figurar no discurso jurídico brasileiro.
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INTRODUÇÃO

A Sociolinguística é a ciência que analisa o comportamento linguístico 
desde um ponto de vista sociológico. Deste modo, estudos variacionistas têm 
como premissa básica os fatores sociais e linguísticos, tais como: idade, sexo, 
tempo de residência, contexto fonológico e dentre outros fatores. 

Desta maneira, a sociolinguística se constitui como uma disciplina que es-
tuda a língua e sua relação com a sociedade e a cultura. Essas relações podem se 
configurar em três direções: a influência da sociedade na língua, a variação de 
fenômenos socioculturais e linguísticos e a influência da língua na sociedade. 

Tendo em vista a importância que a comunidade de fala ganhou para os 
estudos da Sociolinguística Variacionista, Gumperz (1986) delineia a impor-
tância da comunidade de fala para os estudos da linguagem, ao dizer que as 
comunidades de fala variam em seu grau e natureza da relação linguística en-
tre as variáveis intracomunitárias e é esta a principal relação responsável pela 
mudança social e a mais reveladora de todo tipo de informação social.

Embora haja um número significativo de estudos relacionados à atitude 
linguística no âmbito acadêmico internacional (LAMBERT, 1967; GILES et al, 
2010 [1991]; FERNÁNDEZ, 1998; COUPLAND, 2007), ainda há certa escassez 
de trabalhos no que concerne a esse fenômeno nas variedades do português 
brasileiro. Nos últimos anos, contudo, pesquisas como as de Lopes (2012), 
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Chacon (2012), Lima (2013) e dentre outros pesquisadores, propuseram a 
analisar o processo de acomodação linguística em falantes do português brasi-
leiro e avaliações atitudinais de ouvintes nativos quanto às variações locais no 
estilo jornalístico de comunicação. 

Considerando a relevância desse estudo para a área acadêmica da socio-
linguística variacionista, acreditamos que as atitudes linguísticas são como ex-
pressão da substância social em resposta às variações de uma língua, portan-
to, não podem ser tomadas como explicitam os autores Oliva e Serrano (apud 
LOPES, 2012, p. 26) “como uma mera série de escolhas, mais ou menos auto-
máticas realizadas pelo falante”, mas como possibilidades em detrimento ao 
impacto que essas escolhas acabam gerando no interlocutor. De modo geral, 
as atitudes estão basicamente ligadas à escolha linguística de um significado 
particular (LOPES, 2012).

Dessa maneira, tendo em vista que esta pesquisa é de caráter qualitativo e 
que vista teorizar e esclarecer o papel das atitudes no que diz respeito à rela-
ção língua, sujeito e sociedade, esta pesquisa terá como objetivo geral analisar 
alguns estudos já realizados sobre o papel das atitudes linguísticas no Portu-
guês Brasileiro (PB) em situação de contato dialetal, variação ou suavização de 
registro em uma comunidade de fala. 

Observamos, por fim, a relevância em estudar fenômenos como este aqui 
em pauta, que atravessam questões atitudinais de sujeitos quanto à variedade 
do dialeto de origem, de contato ou quanto à variação oral de algum registro 
de uma comunidade de fala ou de uma comunidade de prática. É pertinente 
também ressaltar que os estudos em atitudes podem esclarecer as variáveis 
de controle de pesquisas na sociolinguística, como foi o caso dos trabalhos rea-
lizados por Barbosa (2002), Aguilera (2008), Chacon (2012) e Silva (2016), 
e também nos estudos da sociofonética e em percepção dialetal, que temos 
contribuições como as de Lopes (2012), Clopper (2001) e Clopper & Pisoni 
(2004b) e dentre outros estudos. 

1. CONCEITUAÇÃO TEÓRICA SOBRE AS ATITUDES LINGUÍSTICAS

Os estudos em atitudes linguísticas se tornaram cada vez mais relevantes, 
pois como bem afirmam os autores que desenvolveram os estudos em atitude 
linguística, Lambert (1967), Fernández (1998), Coupland (2007) e Giles et al. 
(1992; 2010), as atitudes são consideradas aspectos psicossociais expressados 
pelo indivíduo de maneira positiva ou negativa, e que corroboram para a con-
vergência ou divergência no processo de acomodação dialetal.

A ciência que se ocupa desses aspectos teóricos de atitudes é a sociopsico-
logia. No entanto, na Sociolinguística, as atitudes são tomadas como parâme-



tros explicativos de análise do comportamento linguístico vinculado a varian-
tes específicas de uma variedade. 

Considerando as atitudes dialetais como expressão da substância social 
em resposta às variações de uma língua, Lopes (2012) acredita que determina-
dos padrões de uma língua estão imbuídos de estereótipos de fala, os quais os 
falantes percebem, processam, avaliam e julgam determinado comportamento 
linguístico. 

Para Kaufmann (2011, p.122), a atitude linguística “é um estado mental 
neutral de prontidão, organizado a partir de experiências e exercendo uma in-
fluência diretiva ou dinâmica sobre a resposta de um indivíduo a todas as situa-
ções ali envolvidas”. Assim, compreendemos que as atitudes são uma espécie 
de disposição para reagir favorável ou desfavoravelmente a uma situação dia-
lógica e que pode influenciar comportamentos positivos ou negativos quanto à 
acomodação a um dialeto.

Assim, é necessário afirmar que os estudos de atitudes não podem ser 
tomados como explicações generalizadas sobre determinado comportamento 
linguístico. Estudos em atitudes podem prever uma correlação entre o objeto 
em que se pretende estudar e padrões gerais de comportamento linguístico. 
Isto é, a relação entre atitude e comportamento só é compatível quando se ava-
lia a atitude do indivíduo em relação ao comportamento, mas não a relação 
atitudinal quanto à meta que se pretende investigar do comportamento (KAU-
FMANN, 2011).

Para Kaufmann (2011), a incoerência entre o objeto de atitudes e um de-
terminado comportamento pode gerar alguns insighsts para explicar a variação 
em determinada comunidade de fala. A autora ainda ressalta que “Apesar de 
normalmente se assumir que as atitudes preveem comportamento social (...) 
parece haver uma lacuna entre o que as pessoas dizem (suas atitudes expres-
sas) e o que fazem (comportamento linguístico)” (KAUFMANN, 2011, p.125). 

Outro parâmetro relevante a se considerar nesta pesquisa é quando a 
consciência linguística estiver intimamente ligada à consciência sociolinguís-
tica, onde as crenças acerca do prestígio social atribuído a uma variedade lin-
guística podem ser representadas por atitudes positivas. Assim, segundo Bour-
dieu (1999), quanto mais plural for o conhecimento cultural e social, e quanto 
mais interação houver nas distintas instituições sociais, menor será o precon-
ceito linguístico.

Assim, se levarmos em consideração a consciência sociolinguística como 
parte integrante da competência linguística, a repercussão de juízos de valo-
res serão amenizados pela consciência social coletiva; portanto, determinados 
comportamentos estereotipados e preconceituosos poderão ser amenizados. 
Deste modo, quanto maior for o mercado linguístico, ou seja, o trânsito des-



ses falantes entre comunidades de fala, maior será a possibilidade de os cola-
boradores em uma pesquisa sociolinguística em entender que não há falares 
“agramaticais”. 

No âmbito doméstico, há pesquisas na Sociolinguística Variacionista, tais 
como as dissertações de mestrado de Lima (2013) e Chacon (2012), que tive-
ram em comum a análise da fricativa /s/ em posição de coda silábica. A realiza-
ção desse segmento segue acompanhada por comportamentos que podem ser 
positivos, negativos, de aceitação e de rechaço quanto à nova realidade diale-
tal a que seus respectivos informantes estavam sendo expostos. No estudo de 
Lima (2013), a autora admite que as atitudes positivas acabam forjando uma 
tendência à palatalização por falantes paraibanos residentes em Recife. Pois 
no contexto anterior às oclusivas /t/ e /d/, esse segmento se torna palatal no 
dialeto paraibano. Em Recife, a palatalização é motivada também em outros 
contextos fonológicos, tais como por consoantes labiais, coronais e dorsais.

As atitudes linguísticas foram também objetos de estudo para Chacon 
(2012) e Silva (2016), que investigaram a produção da coronal /s/ antes de 
/t/ e /d/ em situação de acomodação dialetal por falantes paulistas resi-
dentes em João Pessoa, e por falantes paraibanos residentes em São Paulo, 
respectivamente.

Outro estudo relevante sobre as atitudes é a tese de doutorado de Lopes 
(2012), na qual o autor chegou à conclusão que os ouvintes perceberam e ava-
liaram as diferenças entre traços linguísticos em padrão de sotaque suavizado 
e regional na fala de telejornalista profissional. De maneira geral, a pesquisa 
revela que os ouvintes tinham preferência à fala sem características de sotaque 
regional na fala de profissional da comunicação social. 

Na pesquisa de Lopes (2012), foram avaliadas: a palatalização do /s/ em 
coda medial, monotongação, palatalização das dentais, assimilação da dental e 
harmonização vocálica. Essas pesquisas no âmbito acadêmico brasileiro ser-
vem como parâmetros de contribuições para o campo de estudo das atitudes 
linguísticas na Sociolinguística. De todo modo, a Teoria da Acomodação afirma 
que a convergência e divergência ao dialeto estão condicionadas a vários fato-
res sociais, linguísticos e psicossoais, e neste último caso, as atitudes são variá-
veis relevantes para explicar o fenômeno de acomodação dialetal. 

Diante disso, Giles et al. (apud CHACON, 2012, p.37) argumentam sobre 
o valor simbólico que variáveis linguísticas carregam: “tanto a convergência 
quanto a divergência podem ser positivas ou negativas [...]”, pois estão ligadas 
a questões emocionais. Assim, as atitudes nos estudos de dialetologia, podem 
influenciar um falante a mudar sua forma de falar por questões de valorização 
da linguística do dialeto em contato, ou vice-versa.



No universo da linguística, podem ser observadas a partir do que o so-
ciólogo Pierre Bourdieu postulava como “mercado linguístico”, ao afirmar que 
existe um mercado linguístico em que a competência funciona como capital, na 
qual possibilita um sistema de trocas simbólicas dentro do universo social, e 
essas trocas são mediadas por valores arbitrários do uso da língua e da locali-
zação de grupos socialmente providos de estratos “dominantes” sobre grupos 
“dominados”. Assim sendo, o poder faz as pessoas julgarem o lugar do Outro, 
desconsiderando o dialeto de menor prestígio como uma possibilidade linguís-
tica para a comunicação interpessoal.

Para Fernández (1998, p.179), a atitude linguística é “uma manifestação 
da atitude social dos indivíduos, distinguida por estar centrada e referir-se es-
pecificamente tanto à língua como ao uso que dela se faz na sociedade [...]”. 
Portanto, as atitudes por serem norteadas por um comportamento psicosso-
cial acabam também forjando comportamentos positivos ou negativos. Giles 
(1982), Coupland (2007) e também Fernández (1998), acreditam que uma 
única variável linguística pode ser objeto de atitudes, dependendo do grupo e 
do lugar em que a interação ocorreu. 

Chacon (2012), em sua dissertação de mestrado, também argumentou o 
papel verticalizado dos micropoderes no discurso, como mecanismos de coer-
ção e redirecionamento às atitudes. Chianca (1999, apud CHACON, 2012, p. 41) 
complementa, afirmando que “o sotaque desempenha uma função identifica-
dora, permitindo reconhecer sociológica e culturalmente um sujeito falante”. 
Na voz das autoras, o sotaque é a materialização da identidade de um povo, e 
que devido também às trocas interculturais e intersubjetivas, essa identidade 
linguística pode passar por ressignificações.

1.1 Dimensões das atitudes linguísticas

A grande discussão teórico-metodológica em torno das atitudes no cená-
rio da sociolinguística está quase sempre vinculada à maneira como se obtém e 
como se acessa as atitudes. Segundo Lopes (2015, p. 20), a sociolinguística tem 
muito interesse no nível social, regional e étnico da variação e pouco interesse 
na forma como a variação é percebida, processada e codificada pelo ouvinte. 
Por outro lado, a variabilidade da fala quase nunca é pensada nas suas duas 
interfaces – a partir de quem produz e de quem percebe. 

Alguns questionamentos são comumente feitos nos estudos das atitudes 
linguísticas, como por exemplo: como os ouvintes utilizam as informações de 
um sinal de voz para identificar a origem de um locutor? Quais os tipos de in-
formação que ajudam a codificar que um falante é de um dialeto? Como essa 
informação é usada na percepção de fala e no processamento da linguagem? 
Como a experiência linguística com falantes de vários dialetos afeta a capacida-



de do ouvinte para discriminar, identificar ou descrever as variedades linguís-
ticas diferentes? (CLOPPER, PISONI apud LOPES, 2012). 

Estes questionamentos foram fundamentais para que se compreendessem 
as atitudes como um fenômeno interdependente da consciência social, dialetal 
e cultural; da percepção dialetológica, e, portanto, da competência dialetal – 
atribuída aqui como um uma capacidade linguístico-perceptiva subordinada à 
discriminação, manipulação, ativação de conhecimento metalinguístico e con-
sequentemente orientando a um determinado comportamento linguístico. 

De modo geral, a maior parte dos estudos em percepção de dialetos teve 
como objetivo a compreensão sobre a capacidade humana em categorizar dia-
letos a partir da identificação regional, de etnia, gênero, classe social, comu-
nidades de prática e também estudos em acomodação dialetal (NIEDZIELSKI, 
1999; CLOPPER, PISONI, 2004b; GARRET, 2010).

Se hoje podemos compreender as atitudes linguísticas como um fenôme-
no fluído e de difícil acesso, é porque muitos estudos sobre o julgamento de 
atitudes foram feitos ora com o objetivo de entender a produção do sujeito ora 
com a finalidade de compreender quem avalia este sujeito produtivo. Assim, 
por muitos anos, foram elaboradas metodologias experimentais para o estudo 
da percepção de fala, que teve início com os estudos de Preston (1989), com a 
técnica Matched Guise. Outros métodos também foram importantes no avanço 
dos estudos das atitudes, tais como a imitação dialetal proposta por Markham 
(1999) e as tarefas de categorização e identificação dialetal propostas por Clo-
pper & Pisoni (2004b).

Mas afinal, o que leva uma pessoa ao identificar e perceber diferenças lin-
guísticas, julgar o seu interlocutor? Na sociolinguística, sobretudo no tocante 
aos aspectos fonético-fonológicos, Wolfram & Schilling (apud Lopes, 2015) afir-
mam que a capacidade humana em distinguir uma grande variedade de sons, 
incluindo os presentes na fala espontânea, pode levar o falante-avaliador a to-
mar decisões a partir do protótipo de fala esperado por quem avalia (escuta).

Outra crítica que é bastante feita aos estudos em abordagem direta, é que 
pouco se sabe ou se tem certeza sobre o tipo de julgamento feito a partir do dis-
curso do falante. Isto é, não é uma garantia de que o falante ao discursar sobre 
tópicos do dia a dia, ou falar e avaliar de modo mais amplo sobre o dialeto de 
contato tenha consciência e percepção dialetal. 

Grosso modo, os estudos em abordagem direta têm acesso direto às atitu-
des a partir de uma metodologia comparativa entre o que se “fala e avalia” do 
que se “produz”. Isto é, na assunção dos estudos diretos, o falante tem mais ou 
menos consciência sobre o que está sendo perguntado. Enquanto nos estudos 
de abordagem indireta, os colaboradores não têm consciência sobre o que está 
sendo avaliado; há também menos estratégias de minimizar a desejabilidade e 



a concordância social; os aspectos sobre crenças, estereótipos e preconceitos 
linguísticos são avaliados a partir de tarefa força; mas por outro lado, quase 
não há espontaneidade de fala e participação autoavaliativa, isto é, do sujeito 
falar sobre sua história e vivência na língua. 

No esquema 1, é possível visualizarmos as dimensões das atitudes linguís-
ticas propostas por Lambert (1964):

Esquema 1

	

De modo geral, segundo Lambert (1999), as atitudes possuem três níveis 
básicos de funcionamento, como mostra o esquema 1: o nível primário, tam-
bém chamado de nível cognitivo. Este é o nível mais próximo do estímulo re-
cebido pelo ouvinte, pois é nele que as condições neurobiológicas subjacentes 
à capacidade cognitiva que o indivíduo tem para memorizar, contrastar, per-
ceber e discriminar. É neste nível cognitivo que encontramos o psiquismo na 
linguagem, isto é, é nele que se constrói a consciência linguística, o ramo axio-
lógico. Desta forma, é neste nível que encontramos as formas mais primárias 
de valores e de estereótipos de fala, visto que é neste nível que repousa toda 
uma consciência de valor atribuída à linguagem. 

O segundo nível é o campo afetivo, que para Lambert (1999), está inter-
-relacionado e, de certa forma, amalgamado ao campo primário. Neste segundo 
nível encontram-se as atribuições de valor a partir das emoções que são atri-
buídas (in)conscientemente ao campo cognitivo. Ou seja, ao ouvir um regis-
tro linguístico que me remonte a um pensamento desagradável, o sujeito está 
atribuindo emoções à consciência linguística que ele tem sobre determinada 
variedade. Neste nível, o sujeito faz especulações valorativas acerca da língua, 
como a atribuição de um falar “correto” “agradável” ou até “caipira”. De certa 



forma, podemos dizer que o nível afetivo é estimulado e retroalimenta o campo 
primário. 

Por fim, Lambert (1999) postula como o terceiro nível das atitudes, o com-
portamento. É importante salientar que por comportamento linguístico, não 
podemos entender causalmente como a materialização de um registro linguís-
tico previamente em contato ou treinado. O comportamento nos estudos de 
abordagem direta é a materialização da fala, isto é, a produção em si. Porém, 
em estudos de abordagem indireta, o comportamento é a avaliação linguística 
através das atividades de tarefa forçada para a obtenção dos dados em atitudes. 

De modo geral, podemos compreender este nível de duas formas: em es-
tudos de acomodação dialetal, onde falantes móveis e não móveis migram de 
uma região para outra, acontecendo o fenômeno de dialetos em contato. É pos-
sível verificar em muitos estudos de acomodação linguística, que a convergên-
cia linguística é também motivada pela autoavaliação e pela avaliação do dia-
leto em contato. Desta forma, muitas vezes o nível comportamental é a maior 
prova de influência das atitudes para uma escolha linguística. Por outro lado, 
ao avaliar um material de fala, seja sobre consciência dialetal, categorização de 
dialetos, imitação de dialetos ou até mesmo em fala com suavização de sotaque 
nos estilos da comunicação social. O fato é que o sujeito é condicionado a esco-
lher opções, estimulando os campos cognitivo e afetivo, mas não o produtivo 
(comportamental).

2. METODOLOGIA

Para a condução da análise deste estudo, escolhemos alguns trabalhos 
acadêmicos do cenário brasileiro dentre as variedades do português brasileiro 
e tendo como ponto de partida os estudos em dialetologia ou que fizessem uso 
de atribuições dialetais para a observação da mudança de produção ou percep-
tiva em comunidades de prática.

3. RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO

Na tese de doutorado do pesquisador Lopes (2012), verificou-se que os 
ouvintes perceberam reais diferenças entre a presença de características da 
fala regional quando comparada ao sotaque suavizado, tanto para cada variá-
vel linguística estudada, como de forma geral (p<0,0001) (LOPES, 2012).

Segundo Lopes (2012) a pergunta “percebe ou não percebe diferenças”, 
não quer dizer necessariamente, que dê conta de explicar quais variáveis são 
ou não salientes. Tampouco indicam pistas indexical de diferentes estilos de 



fala. Se ouvintes percebem ou não as variações de uma língua, eles podem usar 
esse conhecimento de forma consciente ou inconsciente para discriminar e 
atribuir valor ao que é mais ou menos saliente.

Na pesquisa os ouvintes ainda preferiram uma fala sem características de 
sotaque regional na fala dos telejornalistas, de forma geral e para cada variável 
em estudo (p<0,0001). Dessa maneira, os ouvintes tinham atitudes mais po-
sitivas quanto ao sotaque que não palatalizasse a /S/ em posição de coda me-
dial, como em [mis’tɛriws]; não ocorrência de monotongação, como em [’kajʃa], 
[’pejʃis] e [ʃe’gow], embora acredito que esse fenômeno dependendo do tipo de 
juiz pudesse não ser tão saliente; palatalização da dental, como em [’dʒias] e 
dentre outros exemplos com outras variáveis citadas na pesquisa. 

É interessante questionar as atitudes dos ouvintes de maneira subjetiva, 
já que as marcas dialetais preferidas por eles são distintas do padrão falado 
na região onde vivem. Podemos deduzir que, para essas escolhas, os ouvintes 
têm expectativas e/ou preconceitos (LOPES, 2012, p. 88) quanto ao estilo de 
fala, no caso do telejornalista, que talvez, para os ouvintes, forneça uma função 
social de “maior” prestígio, portanto, um falar mais suavizado seria ideal para 
esse estilo de comunicação. 

Lopes (2012) atenta para o fato de que essa escolha também diz respeito 
às referências que estão armazenadas no inconsciente, que ao se materializar 
em atitude, gera imediatamente uma comparação e saliência ao que espera-
mos ouvir da fala de um telejornalista. Clopper e Pisoni (apud LOPES, 2012, p. 
94) afirmam que “geralmente os julgamentos sobre categorias dialetais, cor-
respondem a estereótipos sociais associados a grupos que representam uma 
variedade linguística”.

Quanto à associação entre a preferência e a atribuição de atitudes (negativa, 
positiva e indiferente) para a fala do apresentador, a pesquisa revela que a pa-
latalização do /S/ em coda medial é de (p<0,0001), monotongação (p<0,0001), 
harmonização vocálica (p<0,0001), palatalização das dentais (p<0,0001) e as-
similação da dental (p=0,0052) e as atitudes linguísticas estudadas.

Percebemos que a contribuição de Lopes (2012) é relevante não apenas 
pela escassez de estudos em variação dialetal (sotaque) em consonância com a 
fonoaudiologia, mas também por tratar de questões de construção de estereó-
tipos e preconceitos através de atitudes quanto à maneira que alguém fala em 
determinado contexto ou situação comunicativa. 

No estudo de Chacon (2012), que teve por objeto a acomodação do seg-
mento /s/ antes de /t/ e /d/ por paulistas residentes em João Pessoa. Com 
a ajuda do software GoldVarbX, foram detectadas 730 ocorrências, das quais 
254 foi a quantidade de aplicações do fenômeno, correspondendo a um per-



centual de 34,8% de palatalização das fricativas, e 476 ocorrências dão conta 
de 65,2% da não palatalização do fenômeno, ou seja, da não acomodação ao 
dialeto paraibano. 

Já No estudo de Lima (2013), que avaliou a acomodação do /s/ por falantes 
pessoenses em Recife. Os dados de atitudes comparados com os de produção 
revelaram que os falantes tinham certo incômodo com a grande ocorrência dos 
chiados na fala dos recifenses e os categorizam negativamente quando compa-
rados a outros pernambucanos. Há também aqueles que tentam se “policiar” 
quanto à maneira de falar, pois acreditam que a fala é marca identitária, e a 
melhor forma de sermos “nós” mesmo é recrudescendo nossa fala. 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Este trabalho definiu-se como uma reflexão sobre estudos voltados às ati-
tudes linguísticas e sobre os processos que podem acentuar o fenômeno de 
acomodação dialetal. Estudos como estes aqui (re)visitados já apontavam para 
que quando a sociedade é capaz de perceber mudanças linguísticas, começa 
a atribuir valores (positivos ou negativos) com relação às formas de variação, 
sendo essa autoavaliação um indicador do contraste de “onde vim” e “onde 
estou”. 

Na tese de doutorado de Lopes (2012) fica claro que o telespectador faz 
julgamentos acerca do padrão de locução os repórteres locais, podendo ou 
não eles apresentarem marcas regionais. As atitudes negativas quanto às va-
riedades estudadas dizem respeito mais estilo, pois são criadas expectativas 
quanto à maneira que achamos mais convenientes ao gênero jornalístico de 
comunicação. 

As dissertações de Chacon (2012) e Lima (2013) reforçam a tendência à 
palatalização, de grupos que já palatalizavam o contexto de /S/ em posição de 
coda medial, e apenas aumentaram a incidência desse fenômeno, e de grupos 
que não compartilhavam com essa marca, mas que também assimilaram tais 
traços. Também apontaram em suas pesquisas, como já se esperava, as variá-
veis de controle idade, sexo, estilo e, sobretudo, tempo de exposição, como variá-
veis vitais à acomodação linguística. 

Por fim, acreditamos que as atitudes (aspectos psicossociais) delineiam e 
acentuam o fenômeno de acomodação. São, portanto, respostas às diferenças 
perceptuais de variantes presentes em dialetos distintos. Questões históricas, 
culturais, de reafirmação, integração e interação em grupos, geram também 
um reforço à acomodação, visto que a língua tem bases cooperativas, portanto, 
quanto menos diferenças existirem no ato dialógico, mais próximos os usuá-
rios dessa língua se serão uns dos outros. 
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O QUE SABEM OS PAIS DE FILHOS (AS) 
SURDOS (AS) SOBRE BILINGUISMO?

Marcela Gomes Barbosa1

Resumo: Neste artigo trouxemos um pouco da realidade que enfrentam 
os pais filhos surdos acerca do bilinguismo. Desse modo, o objetivo é analisar 
o relato de pais de filhos (as) surdos (as) sobre o que compreendem a respeito 
do bilinguismo. Trabalhamos com diferentes teóricos que abordam a temática, 
tais como: Basto; Capovilla; Ciccone; Goldfeld; Guarinello; Glat; Mariani; Perei-
ra; Pletsch; Quadros; Silva dentre outros. O aporte metodológico foi à pesquisa 
qualitativa. Os dados foram coletados com pais de filhos (as) surdos (as) de 
uma escola da rede pública. Utilizamos como instrumento de pesquisa uma 
entrevista semi-estruturada com a participação de cinco (05) relatos de pais de 
filhos (as) surdos (as). Os dados foram analisados com a inspiração em Bardin 
através da análise de conteúdo. Os resultados nos mostraram que a realidade 
da maioria dos pais deste grupo pesquisado desconhece o bilinguismo.

Palavras-chave: Bilinguismo, Pais, Surdos.

INTRODUÇÃO

O presente artigo é fruto da curiosidade em pesquisar o contexto no qual 
os pais de surdos estão inseridos pelo fato de que tive contato anterior no gru-
po de atendimento a surdos, pois diante de seus relatos não receberam orien-
tação por parte dos profissionais que comunicaram o diagnóstico.  Indagações 
surgiram, sobre o conhecimento dos pais de surdos acerca do termo “bilinguis-
mo”. Temos pais orientados pela escola acerca do termo “bilíngue” e como fun-
ciona na prática? O que pudemos verificar naquele ano de 2016 é que a maioria 
deles não tem conhecimento sobre como deve se conduzir diante daquela si-
tuação contribuindo para que o filho (a) se desenvolva. Sendo assim, a 
educação de surdos tem sido desafiadora ao longo da história, acreditamos que 
seja por questões políticas. Destarte, nosso objetivo é analisar o relato de pais 
de filhos (as) surdos (as) sobre o que compreendem a respeito do bilinguismo. 

1 Mestranda em Ciências da Linguagem pela UNICAP.



1. O ENTRELACE DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS

Antes de discutirmos acerca do bilinguísmo relataremos ainda que de for-
ma breve, a história da educação de surdos, de acordo com Goldfeld (2002). 
No começo do século XVI ocorre o surgimento dos primeiros educadores de 
surdos. O médico Cardano, na Itália, reconheceu habilidade do surdo para a 
aprendizagem. Vemos a confirmação de outros países, a exemplo na Espanha, 
Pedro Ponce de León, ensinou quatro filhos de nobres, a falar latim, italiano, 
grego, também física e astronomia. Enquanto, na França, Abade L’ Epée fun-
dou a primeira escola para surdos que viviam pelas ruas de Paris, não tinham 
conseguido se oralizar. Tentou empregar sinais que já utilizavam e assim deno-
minou como “sinais metódicas” obtendo bons resultados. Assim, descrito por 
Goldfeld (2002), em 1750 na Alemanha, o defensor do oralismo Samuel Hei-
nicke, funda primeira escola com base oralista. Outro defensor do oralismo foi 
Alexander Graham Bell, importante estudioso na educação de surdos, naquela 
época. Em Milão no ano de 1880, tivemos o Congresso Internacional, evento 
esse considerado o marco na educação de surdos, pois, aprovaram o método 
oralista e a proibição do uso língua de sinais nas escolas.Países como Suécia e 
Inglaterra consideram que a língua de sinais podia ser usada independente da 
língua oral.     Dessa maneira, surge a filosofia 
bilíngue, na década de 1980, mais efetivamente na década de 1990. Ainda de 
acordo com Goldfeld (2002, p. 38) diante dos fatos históricos da educação de 
surdo, comenta acerca das filosofias educacionais existentes na trajetória des-
se sujeito, sendo eles: oralismo que visa à língua oral como única forma de 
comunicação da criança surda. A comunicação total esse modelo “tem como 
principal preocupação os processos comunicativos entre surdos e surdos e en-
tre surdos e ouvintes”.  Segundo Ciccone (1996, p. 07) “suas propostas 
não exclui técnicas e recursos para: estimulação auditiva; adaptação de apare-
lho de ampliação sonora individual; leitura labial; oralização; leitura e escrita”. 
E por fim, o bilinguismo sendo a aquisição de duas línguas, primeira a língua 
de sinais e a segunda língua portuguesa oral e/ou escrita. Sendo assim, enfati-
zaremos, a seguir, as concepções do bilinguismo.

2. BILINGUISMO 

O bilinguismo surge no Brasil na década de 1980, novo cenário que inicia 
na trajetória educacional e terapêutica do sujeito surdo. Sendo assim, trouxe 
não apenas mudanças apenas de ordem no uso de duas línguas, mas trans-
formando todos na época, como também, trazendo respeito para as minorias 
linguísticas e suas identidades. “Dito de outro modo, como uma “salvadora da 
pátria” que seja capaz de minorar as dificuldades escolares vivenciadas pelos 



alunos surdos, sobretudo, na aquisição da língua portuguesa, em sala de aula”. 
(LIMA, 2004, p. 37). De acordo com Quadros (2010, p. 29), em meio a tantos 
conceitos, “o bilinguismo pode ser considerado, o uso que as pessoas fazem de 
diferentes línguas (duas ou mais) em diferentes contextos sociais”. 

O bilinguismo permite que o Surdo possa existir na diferença. Com uma 
língua visual que atende suas necessidades, ele deixa de ser deficiente em rela-
ção aos aspectos e às limitações ocasionadas pela falta de uma língua comparti-
lhada. A Língua de Sinais possibilita que ele estabeleça relações de pensamento 
equivalentes, no que tange a abrangência e a complexidade. O aprendizado da 
Língua Portuguesa pode ser, de fato, contemplado nessa abordagem que não se 
utiliza do auditivo, mas do visual. (MOURA, VIEIRA, 2011, p. 05).

Medeiros, Graff (2012) trazem considerações acerca (língua de sinais) L1 
e (língua portuguesa) L2 que apresentam funções distintas para o surdo. 

No caso da L1 contribui no surgimento de garantir o desenvolvimento 
da linguagem e do pensamento. Diferentemente, da L2, na qual possibilita ao 
surdo valer seus direitos perante a sociedade ouvinte. Em suma, perspectiva 
bilíngue segundo Mariani, Guarinello et al. (2016, p.654) “pode satisfazer as 
necessidades sociais e linguísticas dos sujeitos surdos e, afiliando-se a uma 
perspectiva sócio-histórica da linguagem, perceber a relação interpessoal 
como ponto principal para a apropriação do conhecimento[...]”.

No bilinguismo, 

O objetivo é levar o surdo a desenvolver habilidades em sua língua primária, a de sinais e secun-
dária, a escrita. Tais habilidades incluem compreender e sinalizar fluentemente em sua língua de 
sinais, e ler e escrever fluentemente o idioma do país” [...]. (CAPOVILLA, CAPOVILLA, 2004, p. 30).

Sendo assim, Quadros (2007) e Sá (2006) retratam a proposta bilíngue 
como a melhor maneira de se educar os surdos, pois essa abordagem valoriza 
o modo de ser dessas pessoas, e suas metodologias estão de acordo com suas 
reais necessidades, potencializando o seu campo viso-espacial e sua condição 
bilíngue e bicultural. 

O bilinguismo é uma proposta de ensino usada por escolas que se pro-
põem a tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Os estudos 
têm apontado para essa proposta como sendo mais adequada para o ensino de 
crianças surdas, tendo em vista que considera a Língua de Sinais como a língua 
natural e parte desse pressuposto para o ensino da língua escrita. (QUADROS, 
2008, p. 27).

Enfim, de modo geral, o conceito acerca do bilinguismo para surdo remete 
a aquisição da língua natural, a Libras e o aprendizado da segunda, a língua 
portuguesa no âmbito oral e/ou escrito, sendo preferencial o português escri-



to, como define as políticas públicas. Mas, poucas ações são identificadas nos 
diversos planos e em políticas públicas voltadas para a participação dos pais e 
a contribuição que eles podem dar para o desenvolvimento do filho. Por esse 
motivo passamos, a seguir, a tratar desse tema.

3. ESCOLA X PAIS X FILHOS(AS) SURDOS(AS)

O contexto familiar configura-se o primeiro meio social do sujeito. Sendo 
assim, Paula, Pereira (2014) é o local que a criança desenvolve suas primeiras 
aprendizagens, sendo o primeiro núcleo social. Nesse ambiente, a criança vai 
se constituindo na relação com o outro, o adulto vai ajudar na construção de 
sua própria identidade, ou seja, no desenvolvimento integral dessa criança.

Segundo Silva, Bastos (2013), o que ocorre, frequentemente, com a pessoa 
surda é a carência de diálogo e entendimento dentro do próprio ambiente fa-
miliar, por falta de uma língua comum, o que ocasiona profundas frustrações 
na pessoa surda.

Estamos falando de filhos (as) surdos (as) na família ouvinte, e nesse caso 
é possível detectar lacunas nessa comunicação. Dessa maneira, as frustrações 
permeiam o seio familiar por falta de uma língua em comum. Nesse momento 
destacamos a importância da escola instruir essa família acerca da abordagem 
educacional bilíngue, como uma possibilidade de conduzir uma sincronia lin-
guística nessa família, o que não é fácil ocorrer pelo fato de que as famílias na 
sua grande maioria não sabem a língua de sinais. Portanto, a escola deveria 
proporcionar cursos de Libras para os pais, promovendo atividades em con-
junto com o filho (a), encaminhamento psicológico, esclarecer dúvidas e facul-
tar momentos com grupos de pais. Segundo Glat, Pletsch (2004), afirmam que 
raramente essa família é orientada. Mediante o que foi exposto, é de extrema 
importância para o desenvolvimento global do sujeito, a orientação educacio-
nal para a família, independente do status sócio cultural. Ela deve ser incluída 
e atuante, pois certamente ficará fortalecida e empoderada, ou seja, saindo de 
uma postura passiva, assumindo ativamente no processo de desenvolvimento 
do seu filho (a) surdo. 

4. METODOLOGIA

Selecionamos a perspectiva qualitativa de Minayo (2001) para orientar-
-nos nessa pesquisa, na qual quando mencionamos o que significa pesquisa 
qualitativa a autora acima remete, assim sendo, o universo de significados, mo-
tivos, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profun-



do das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 
à operacionalização de variáveis.  

4.1. Local de pesquisa 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública na cidade do Recife. 

4.2. Seleção dos sujeitos

Os sujeitos foram assim selecionados:
1)  No primeiro contato, fizemos o convite para cinco (05) pais dos par-

ticipantes da escola da rede pública que aceitaram participar da pes-
quisa.

2)  No segundo momento, marcamos com os pais para assinarem o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.

3)  Sendo assim, realizamos uma entrevista, no qual gravamos no forma-
to de áudio. 

4)  Os sujeitos foram assim identificados: M1, M2, M3, M4 e M5. 

4.3. Constituição do corpus

O corpus da pesquisa foi de cinco (05) relatos de pais de filhos (as) surdos 
(as) de uma escola da rede pública.

4.4. Instrumentos de pesquisa

Optamos por uma entrevista semi-estruturada. “É quando as perguntas 
são feitas a partir de um roteiro flexível preparado pelo entrevistador, possi-
bilitando a ampliação e enriquecimento que se fizerem necessários” (VIANNA, 
2001, p. 165).

4.5. Procedimentos de Coleta 

Primeiramente, conversamos com os pais acerca da importância de par-
ticipação na pesquisa. Em seguida, realizamos a leitura do Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido, conversamos acerca do conteúdo, e conforme foram 
surgindo às dúvidas foram sendo esclarecidas e, a seguir, o termo de consen-
timento foi assinado pelos sujeitos. Na segunda etapa, aplicamos a entrevista. 
Dessa maneira, as entrevistas foram gravadas em áudio com o livre consenti-
mento dos pais, para serem posteriormente analisadas.



4.6. Procedimentos de análise dos dados 

Na análise trouxemos o respaldo teórico de Bardin (2011) e sua teoria de 
análise de conteúdo, no qual consistem nas seguintes fases: pré-análise, descri-
ção analítica e interpretação inferencial. Dessa maneira, as entrevistas foram 
transcritas e em seguida, categorizadas. Dentre o aporte teórico Bardin (2011), 
a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de 
um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o 
gênero, com critérios previamente definidos. A forma de organização do pro-
cesso de categorização consiste no semântico (categoria temática).

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS    

Em busca do que preconizam o nosso objetivo acerca da análise de relatos 
de pais, a seguir, encontram - se recortes de uma pergunta realizada aos pais 
que foram transcritas literalmente. Assim mencionado acima, foram seleciona-
das as respostas mais significativas para que pudéssemos atingir o nosso ob-
jetivo. Lembramos que os sujeitos que participaram da pesquisa foram assim 
identificados: M1, M2, M3, M4 e M5. 

Pergunta: o que sabe a respeito do bilinguismo? 

M1: é bom nessa parte aí eu creio como é que eu vou começar a descobrir agora, por 
que na sala bilíngue entrou esse ano. A primeira sala que ele entra bilíngue é essa. 
[...] Isso aí não sei, não, quem sabe isso aí, quem sabe isso aí mesmo, é quem sabe 
isso aí é minha menina, fez não, faz faculdade quem sabe essas coisas. E ela ensina 
e tudo eu não sei nem a metade, mas ela sabe.

M2: aí ta difícil. Libras acho que só visse.   

M3: [...] eu só vim saber desse bilíngue aqui mesmo. Não. [...] o que é eu não sei. É 
porque pra me bilíngue é aquela pessoa que falam, mais de uma línguas, mas eu 
não sei se é bilíngue é a mesma coisa mesmo nome do que ela tem né. 

M4: O bilinguismo né uma abordagem eu defendo como uma abordagem educacio-
nal que têm vários modelos né, pode ter vários modelos, mas uma coisa em comum 
é a base né é ter uma língua de sinais, a língua de sinais como primeira língua e a lín-
gua oficial do país como segunda língua. E aí agente vai ter várias vertentes né uma 
que defende que essa segunda língua é pode ser a língua oral e escrita ou a língua só 
escrita e não deixa de ser bilinguismo. Então, agente vai ter modelos variados, mas 
o que e o que define pra me bilinguismo é isso é ter a língua de sinais como primeira 
língua, isso no contexto do surdo né ter a língua de sinais como primeira língua e a 
língua oficial do país como segunda língua. [...]



M5: [...] agente ainda não sabe muita coisa sobe bilinguismo, é essas coisas não [...] 
é sobe libras essas coisas. [...] a libras né que ele precisa mesmo aprender, a escrita 
[...] é como eu disse [...] aprender a libra depois a escrita, eu sei assim.

Nos relatos de M2, M3 e M5 observamos insegurança em suas respostas, 
apesar de serem pais de filhos (as) surdos (as) adolescentes que já tem longa 
trajetória na busca de melhoria para educação dos filhos (as). M1 deixa claro 
que não sabe e nem se arriscou na resposta, o que nos mostra a invisibilidade 
dos pais no desenvolvimento do filho (a). Como afirma Glat, Pletsch (2004), 
raramente essa família é orientada.

A resposta de M3 assemelha - se ao que Quadros (2010, p. 29), acredita, 
pois na perspectiva bilíngue existe a circulação de duas línguas ou mais. Porém, 
M3 não tem certeza de sua resposta “É porque pra me bilíngue é aquela pessoa 
que falam, mais de uma língua, mas eu não sei se é bilíngue é a mesma coisa mes-
mo nome do que ela tem né.” 

Medeiros, Graff (2012) trazem considerações acerca (língua de sinais) L1 
e (língua portuguesa) L2, o que relata M4. Percebemos também que apenas M4 
apresentou certeza em expor o que sabe acerca do bilinguismo, por se tratar 
de uma pessoa que sempre buscou informações, por conta própria, a partir da 
descoberta que seu filho era surdo e por ser profissional da área, ao contrário 
dos demais relatos que carecem de mais esclarecimento. “o que define pra mim 
bilinguismo é isso é ter a língua de sinais como primeira língua, isso no contexto 
do surdo né ter a língua de sinais como primeira língua e a língua oficial do país 
como segunda língua [...]”.

Na maioria dos discursos, percebemos como é presente a invisibilidade 
dos pais, na sociedade. Embora, esse o termo bilíngue faça parte do dia a dia 
dessa família, não conhecem sua funcionalidade e o que pode facilitar o proces-
so crescimento do filho com também de toda família. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que as políticas públicas brasileiras determinam a adoção do bi-
linguismo no atendimento aos surdos. Essa opção orienta a língua de sinais 
seja adotada como primeira língua (L1) e a língua portuguesa, preferencial-
mente escrita, como segunda língua (L2). Mas, o que vemos nos relatos desse 
grupo pesquisado que a maioria dos pais tem incertezas teóricas e práticas do 
que significa o bilinguismo. Portanto, percebemos que os pais não são orienta-
dos acerca da filosofia ensinada aos filhos. As lacunas entre escola e família são 
evidentes nesse grupo pesquisado. Deixo o espaço aberto para novas reflexões.
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LANGUE, PAROLE E CONTEXTO: REFLEXÕES 
CONTEMPORÂNEAS SOBRE LINGUÍSTICA 

SAUSSURIANA E O USO DA LÍNGUA
Amanda Brito de Medeiros Farias1 

Denilson Pereira de Matos2

1. INTRODUÇÃO

Destacaremos nos apontamentos que seguem uma linha de raciocínio que, 
dentro da ideia geral de Langue, Parole e Contexto, objetiva refletir sobre dois 
pontos: 1) a não exclusão da Parole dos estudos saussurianos e 2) a explora-
ção deste polo da dicotomia saussuriana pela perspectiva linguística que con-
sidera o uso da língua, como entrada para estudo do contexto em linguística 
funcionalista. 

Para alcançamos o ponto um referido, tomaremos o mesmo raciocínio que 
identifica a não exclusão da história, quando observada a dicotomia sincronia 
e diacronia, a saber, o que se pretere é o plano dos sons que escolhemos referir 
também como aspecto fônico. Atentando para o ponto dois, assinalamos que 
a corrente linguística de cunho funcionalista, ao dar lugar de destaque para o 
uso da língua, utiliza o contexto como princípio de análise e metodologia que 
abrange as instâncias estrutural, cognitiva e sócio-histórica. Trata-se de um tra-
balho de revisão teórica, pesquisa do tipo bibliográfica, com aportes teóricos 
principais em Saussure (2006), Cruz (2013), Nóbrega (2013) e Oliveira (2015). 

2. A DICOTOMIA LANGUE E PAROLE: REFLEXÕES SOBRE A 
EXCLUSÃO DO CARÁTER FÔNICO

Lembremo-nos primeiramente que o estudo da linguagem, segundo o 
Curso de Linguística Geral abarca duas faces: “uma essencial, tem por objeto a 
língua, que é social em sua essência e independente do indivíduo; esse estudo 

1 Mestre em Linguística, doutoranda na UFPB (PROLING) e integrante do Grupo de Pesquisa Teorias Linguísticas 
de Base (TLB).
2 Doutor em Estudos Linguísticos pela UFF, Professor associado I na UFPB e líder do Grupo de pesquisa Teorias 
Linguísticas de Base (TLB).



é unicamente psíquico”. (SAUSSURE, 2006, p. 27). Já a outra face, “secundária, 
tem por objeto a parte individual da linguagem, vale dizer, a fala, inclusive a 
fonação e é psicofísica” (SAUSSURE, 2006, p. 27).

Notemos nestas definições três elementos separados que se avultam nas 
ideias saussurianas no que se refere à sistematização dos estudos linguísticos, 
a saber, a linguagem, a língua e a fala. De acordo com o raciocínio sistemático do 
linguista genebrino para delimitação de fenômenos através das relações com 
outros que os rodeiam, assinalemos primeiramente o fato de a linguagem, se 
considerada em seus diversos aspectos, não se oferecer como objeto específico 
da Linguística, de modo que poderia ser compartilhada por outras ciências, em 
conformidade com seus interesses, além de apresentar-se à Linguística como 
“aglomerado confuso de coisas heteróclitas, sem liame entre si”. (SAUSSURE, 
2006, p. 16).

Diante da necessidade de delimitação metodológica para ciência que se 
estabelecia no século XX, Saussure analisa os constituintes do fenômeno lin-
guagem, entendendo que possuía uma parte social, como citamos, e outra in-
dividual. O linguista delimita a língua em relação à linguagem, tal como é per-
ceptível abaixo:

Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem; é somente uma parte deter-
minada, essencial dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de 
linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o 
exercício dessa faculdade nos indivíduos. Tomada em seu todo, a linguagem é multiforme e heteró-
clita; o cavaleiro de diferentes domínios, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica (SAUSSURE, 
2006, p. 17).

Em delimitação da língua em relação à linguagem, toma-se a língua como 
integrante essencial da linguagem, enquanto elemento homogêneo entre a 
heterogeneidade da qual é produto. Assinala-se ainda que não se trata de um 
produto individual, mas de caráter coletivo por ser um conjunto de convenções 
adotadas por uma comunidade com objetivos comunicativos, daí ser chamada 
social dentro do complexo linguagem, o qual compreende fatores individuais, 
secundarizados na definição de objeto para a Linguística, em comparação com 
o aspecto social da língua. Observe-se a parte final do excerto citado: o terreno 
da linguagem é físico, fisiológico e psíquico, no que difere da língua, visto que 
esta possui um conjunto de elementos, governados por regras subjacentes, e 
constituídos duplamente pela impressão acústica de um som e pelo conceito 
que tal impressão desperta, isto é, respectivamente, significante e significado. 

Diz Saussure (2006, p.80) que a impressão acústica não é material e, se 
nomeada como tal, isso só ocorre por oposição ao conceito, “geralmente mais 
abstrato”, o que nos remete ao contexto psíquico de tal postulação sobre a lín-
gua, e se pode “localizá-la na porção determinada do circuito em que uma ima-



gem auditiva vem associar-se a um conceito” (SAUSSURE, 2006, p. 22),ainda 
que existam implicações em outros níveis, tal como revela “o circuito de fala” 
em Saussure (2006, p. 19). 

Também a aquisição da língua tem aspecto social, posto que denota o pro-
cesso “de um tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos 
pertencentes à mesma comunidade” (SAUSSURE, 2006, p. 21). 

Assim delimitada em suas relações com a linguagem, acresce ainda que a 
língua, escolhida como objeto da linguística, “é um sistema de signos que ex-
primem ideias” (SAUSSURE, 2006, p. 27). Ou seja, a língua é um conjunto de 
elementos determinados e funcionais mediante suas relações internas com ou-
tros elementos do mesmo sistema. São exemplos de funcionamento sistemáti-
co, o sistema nervoso humano e o sistema digestivo.

As pesquisas histórico-comparativas do século XIX constituem um pi-
lar primordial para a linguística propriamente dita, tal como expõe Câmara 
(1975). Porém, é a sistematização saussuriana que traz objeto e método que 
permite o estabelecimento da linguística enquanto ciência independente, pro-
posições estas associadas à obra póstuma de Saussure, o Cours de Linguistique 
Générale (1916). A evolução linguística passa então a ser caracterizada pelas 
três noções: sistema, estrutura e função. Sendo a língua um sistema de ele-
mentos inter-relacionados tomado como um todo, o que inova os estudos da 
linguagem até então, cumpre analisar-lhe a estrutura. A primeira manifesta-
ção do pensamento estrutural nasce no Círculo Linguístico de Praga, tal como 
salienta Fontaine (1978). Todavia, os estudiosos de Praga transcendem os es-
tudos estruturais à medida que consideram a terceira noção acima citada, ou 
seja, a função da estrutura, o que expressa a influência do psicólogo alemão 
Karl Bühler. 

Se Saussure inova com a sua noção de sistema, os pesquisadores praguen-
ses o fazem por enfatizar a sua função comunicativa, inaugurando assim uma 
visão funcionalista da linguagem que abarca a necessidade de estudar o que foi 
colocado em segundo lugar por Saussure ao estabelecer a ciência linguística, 
isto é, a fala. 

Continuemos por pensar a fala em sua relação com a linguagem, tal como 
fizemos com a língua. À fala são remetidas as demais características da lingua-
gem. Especifiquemos primeiramente, por oposição, o fato de a fala ser a parte 
secundária da linguagem, ser heterogênea, e individual. Supomos essas duas 
últimas características fundamentais para a escolha de Saussure sobre o objeto 
da linguística, porque ambas propõem menor regularidade, o que era um fator 
menos adequado aos estudos formulados sob um lastro filosófico positivista. 
Ressalte-se a dificuldade colocada por Saussure: “Seria impossível fotografar 
em todos em os seus pormenores os atos de fala; a fonação de uma palavra, 



por pequena que seja, representa uma infinidade de movimentos musculares 
extremamente difíceis de distinguir e representar” (SAUSSURE, 2006, p. 23), 
o que revela a dificuldade, ao menos da época, de encarar materialmente as 
dimensões física, fisiológica e psíquica no estudo da linguagem. Devemos indi-
car que considerar o individual não cabia nesta ambiência reflexiva, posto que 
as individualidades, ainda que potenciais para o desabrochar das mudanças 
linguísticas, não permitiam a configuração de um sistema regular e passível de 
análise sem as dificuldades de execução de estudo citadas.

Tratamos até aqui da delimitação do objeto para a ciência linguística. Para 
destacar nosso primeiro objetivo, a não exclusão da parole, faremos coloca-
ções sobre método, explicando relações de sincronia e diacronia, uma vez que 
os argumentos aplicáveis a não exclusão da história nos estudos saussurianos 
podem aplicar-se à dicotomia língua e fala. Ressaltamos que, sendo a língua 
um sistema, é possível estudar as relações entre elementos coexistentes e não 
sucessivos. As relações de coexistência entre elementos que formam sistema 
e são percebidos por uma consciência coletiva dizem respeito à sincronia, en-
quanto as relações entre elementos sucessivos que não formam sistema entre 
si e não são percebidos pela mesma consciência coletiva são referentes à dia-
cronia. Não é nosso objetivo discutir aqui as questões relativas à precedên-
cia de um plano sobre outro, pois preferimos por agora apenas evidenciar o 
fato de estarem em jogo dois tipos de relações diversas, isto é, coexistência e 
sucessividade.

Feitas estas colocações, assinalamos duas dificuldades: Saussure pretere 
de fato a perspectiva naturalista, e, ainda que inserido inicialmente no pensa-
mento evolucionista neogramático, estabelece o estudo descritivo como cientí-
fico, a partir da sua concepção de língua como sistema, o que nos leva a possi-
bilidade de estudar elementos coexistentes, além dos estudos de sua época que 
acompanhavam as relações entre termos sucessivos. Isso nos leva à dicotomia 
sincronia e diacronia. 

Contudo, esta nova relação de Saussure com a perspectiva neogramática 
tem mais a ver com a noção de língua enquanto sistema do que com a desconsi-
deração do aspecto histórico em si, uma vez que Saussure não desconsiderava 
as possibilidades de mudança da língua, vendo-a como mutável e imutável em 
decorrência de três fatores que observamos como agentes da mutabilidade e 
da imutabilidade, a saber, a arbitrariedade do signo linguístico, a massa falante 
e o tempo, sobre os quais não vamos argumentar nestes apontamentos. Na lei-
tura que fazemos, baseando-nos em outros pontos de vista sobre o tema com 
os quais temos tido contato constitui-se da seguinte maneira: a dicotomia dia-
cronia e sincronia não corresponde aos domínios histórico e a-histórico, res-
pectivamente, tal como salientamos abaixo com as seguintes afirmações:



Saussure, de fato, defende que os pontos de vista sincrônico e diacrônico devem ser radicalmente 
separados. Contudo, não se trata aí da separação entre um domínio a - histórico (a sincronia) e 
um domínio histórico (a diacronia). Se recolocarmos o pensamento de Saussure em seu contexto 
de emergência, veremos que se trata aí, antes, da separação entre um domínio cujo objeto é a 
evolução dos sons de uma palavra considerando apenas seu invólucro material, independente de 
qualquer significação ou uso por um sujeito falante – é a linguagem reduzida ao seu aspecto fisioló-
gico – e um domínio cujo objeto é a ‘língua viva’, isto é, a língua segundo a perspectiva dos sujeitos 
falantes (CRUZ, 2013, p. 36).

Veja-se o fato de sincronia e a diacronia não corresponderem aos domí-
nios histórico e a-histórico. O que está em questão, segundo a proposição de 
Cruz (2013) é um domínio no qual o objeto é a evolução dos sons e outro no 
qual está em jogo a língua viva. Portanto, quando se fala de diacrônico de uma 
forma exclusiva, o que estaria em questão seria o invólucro material das formas 
que se modificam em sucessão temporal.

Ao tratar da linguística da língua e da linguística da fala, Saussure (2006, p. 
26) corrobora essa afirmação ao perguntar se devemos pretender a existência 
da língua independente dos fenômenos das transformações fonéticas, ao que 
responde que sim, “pois eles não atingem mais que a substância material das 
palavras”. Assim, o que é preterido por Saussure não é a história, mas as trans-
formações de elementos isolados que não atingem o bloco do sistema linguís-
tico a priori, decisão que denota a desaprovação quanto à perspectiva atomista 
que vai de encontro ao seu pensamento sistemático. Saussure acrescenta, pos-
teriormente, que o “sistema nunca se modifica diretamente; em si mesmo é 
imutável; apenas alguns elementos são alterados sem atenção à solidariedade 
que os liga ao todo” (SAUSSURE, 2006, p. 100). 

Acreditamos assim, que está preterida em Saussure a reflexão e a análise 
das modificações de caráter fônico que no decorrer do tempo atingem a subs-
tância material dos elementos isolados, posto que o linguista genebrino deter-
mina o estudo da forma e não da substância. Notamos estas proposições como 
passíveis de relações com o pensamento de Nóbrega (2013, p. 91) ao consi-
derar a dicotomia língua e fala em perspectiva dialética, sugerindo que se há 
algum tipo de exclusão saussuriana em relação ao objeto da linguística, “seria 
a da fala enquanto pura execução fonatória”. 

Ao assinalar o cuidado que se deve ter com a polissemia do termo fala3nos 
estudos de Saussure, Arrivé (2010) salienta que estes vários sentidos podem 
ter causado a marginalização do termo pelos editores que podem tê-lo con-
siderado apenas no sentido da fonação. Abaixo, as palavras do autor sobre o 
assunto:

3 Arrivé (2010, p. 121) propõe três sentidos para o termo fala no pensamento saussuriano: o sentido de fonação: 
o de “ato consciente e intencional de encadeamento de unidades em uma sequência efetivamente realizada” e um 
terceiro sentido que reúne os dois primeiros.



Talvez eles tenham encarado o termo no sentido de ‘fonação’, algo legítimo e, pelo menos, com-
preensível, de fazer, dado que ele é quase sempre portador desse sentido no texto saussuriano. Por 
isso é que eles tinham uma boa razão para se verem tentados a excluí-lo do campo da linguística: 
Saussure já fazia esse gesto ao excluir a ‘fonologia’, no sentido de descrição da fonação, do campo 
linguístico (ARRIVÉ, 2010, p. 122).

Portanto, no âmbito da fala e da diacronia, estando em questão apenas o 
aspecto fônico, destacamos uma tendência a exclusões praticamente restritas 
a este aspecto, sem atingir o sistema ou preterir a história no que está além da 
análise da evolução temporal da substância material (sons ou gestos, conside-
rando a Libras).

Embora tenhamos ressaltado aqui apenas as mudanças fônicas que ocor-
rem em elementos isolados, ou seja, eventos de caráter particular e não geral, 
vale lembrar que Saussure também ressalta como particulares algumas modi-
ficações ocorridas nos níveis morfológico, sintático e semântico ao explicar os 
fenômenos da linguística estática e da evolutiva. 

Como última especificação a fazer sobre isso, salientamos que estas trans-
formações de caráter isolado, não atingem o sistema diretamente, o que não 
impede que ele possa ser afetado de maneira indireta com consequências que 
não se pode prever com exatidão. Então, uma transformação em qualquer um 
dos níveis elencados pode ter efeitos graves, médios ou nulos.

Ainda que possamos tecer estas considerações que põem em questão o 
que se diz sobre estudo saussuriano e exclusão da fala ou parole, entendemos 
que a escolha metodológica observada do Curso de Linguística Geral a coloca 
em segundo plano. Portanto, cumpre perguntar: E quando não se secundariza 
a Parole?

3. QUANDO NÃO SE SECUNDARIZA A PAROLE: REFLEXÕES 
SOBRE A PERSPECTIVA LINGUÍSTICA QUE CONSIDERA O USO E O 
CONCEITO DE CONTEXTO

É importante salientar que o primeiro passo que se consolida com a consi-
deração da fala nos estudos linguísticos é a ênfase na função e não na forma ou 
apenas nesta. Martelotta e Areas (2003) ressaltam que:

A noção de ‘função’ é um pouco mais problemática, na medida em que vários autores a utilizam 
para caracterizar suas análises, que nem sempre apresentam características semelhantes. Segundo 
Nichols (1984), ‘função’ é um termo polissêmico e não uma coleção de homônimos. Todos os sen-
tidos do termo de certa forma se relacionam, por um lado, à dependência de um elemento estru-
tural com elementos de outra ordem ou domínio (estrutural ou não-estrutural) e, por outro lado, 
ao papel desempenhado por um elemento estrutural no processo comunicativo, ou seja, a função 
comunicativa do elemento (MARTELOTTA E AREAS, 2003, p. 18).



A noção de função é de fato problemática, segundo é possível perceber 
na bibliografia disponível sobre linguística funcionalista. Macedo (1998), por 
exemplo tenta abranger uma classificação do termo função colocada por Ni-
chols (1984), relacionando-a aos estudos funcionalistas de maior relevância. 
Nos apontamentos da autora brasileira, colocados os vários tipos de função, 
contraditoriamente, o entendimento do termo função parece ficar mais obscu-
ro, em detrimento de melhor explicado. 

Martelotta e Areas (2003) apresentam positivamente regularidades na 
multiplicidade de sentidos do termo função, ao salientarem que todos eles es-
tão relacionados, por um lado, à dependência de um elemento estrutural com 
elementos de outra ordem. Esta questão pode ser exemplificada pela atitude 
teleológica da antropologia, que, segundo indica Macedo (1998), permite ver 
uma coisa em função de outra, como no caso da religiosidade da sociedade que 
se explica em função de uma necessidade de transcendência. Por outro lado, os 
sentidos do termo função relacionados ao papel de um elemento estrutural no 
processo comunicativo podem ser exemplificados com o uso não prototípico 
do advérbio de negação ‘não’ que no intercâmbio linguístico poderá exercer 
também a função de um substantivo. 

Com o destaque da dicotomia saussuriana e a ênfase na língua como sis-
tema ou na fala, usos ou funções, surgem as grandes tendências dos estudos 
linguísticos contemporâneos, o formalismo e o funcionalismo.

O polo formalista caracteriza-se, em termos gerais, pela tendência a analisar a língua como um ob-
jeto autônomo, cuja estrutura independe de seu uso em situações comunicativas reais. [...] O polo 
funcionalista caracteriza-se pela concepção da língua como um instrumento de comunicação, que, 
como tal, não pode ser analisada como um objeto autônomo, mas como uma estrutura maleável, 
sujeita a pressões oriundas das diferentes situações comunicativas, que ajudam a determinar sua 
estrutura gramatical (MARTELOTTA; AREAS, 2003, p. 20).

As abordagens estruturais herdeiras de Saussure, variam em conformida-
de com a ênfase dada à significância do termo função em seus modelos teóricos. 
Os estudos linguísticos ficam assim divididos entre duas correntes principais, 
formalismo e funcionalismo. A dicotomia saussuriana língua e fala instaura a 
possibilidade de estudar a língua do ponto de vista de suas formas, conside-
rando-a como um sistema autônomo em relação ao falante e a outros elemen-
tos contextuais, ou do ponto de vista de suas funções. Assim, o funcionalismo 
apresenta-se como uma corrente linguística que considera o fato linguístico 
de forma mais abrangente, posto que sua análise observa o sistema sob o viés 
funcional, trazendo para a investigação linguística os fatores contextuais perti-
nentes ao uso, ou seja, à fala antes preterida. 

O desenrolar dos estudos funcionalistas é bastante amplo, de modo a en-
volver estudos sociolinguísticos, entre outros. Quanto ao raciocínio que es-



tamos desenvolvendo, restringimos os apontamentos para a perspectiva lin-
guística que considera o uso e caracteriza os rumos da linguística funcional na 
atualidade. Neste sentido, a primeira questão é: Como se define tal perspecti-
va? Para Furtado da Cunha e Cezario (2013) esta abordagem linguística “parte 
do princípio de que há uma simbiose entre discurso e gramática: o discurso e 
a gramática interagem e se influenciam mutuamente”. Oliveira (2015, p. 22) 
acrescenta que “tal vertente, que compatibiliza pressupostos funcionais e no-
tadamente cognivistas”, tem em Joan Bybee e Elizabeth C. Traugott suas prin-
cipais referências.

Oliveira (2015) assinala que, embora o conceito contexto seja primordial 
para a corrente linguística que advoga o uso da língua como objeto de estudo, 
o modo como o contexto é incorporado aos estudos não é o ideal, posto que 
é tratado como uma entidade vaga e genérica com contornos sem definição 
clara. Isso torna difícil abordá-lo teoricamente e metodologicamente. É desa-
fiador para a corrente linguística que investiga o uso da língua defender que 
fenômenos linguísticos têm motivações contextuais, quando não é claramente 
colocado o que é contexto. 

Neste ponto do texto, queremos marcar a atitude saussuriana ao dar papel 
secundário a parole, sob a ideia de que “seria impossível fotografar um ato de 
fala em seus pormenores” (SAUSSURE, 2006, p. 23), como dito anteriormente. 
Anotado que esta informação específica aciona em parte a dificuldade da época 
para realizar um estudo de fala com base nos sons, a parole teria instabilidade 
e irregularidade que não cabiam em um estudo que se mirava ciência em um 
contexto positivista. 

Vemos que, sob bases filosóficas sem necessário encarceramento positi-
vista, ainda é difícil lidar com um fenômeno como contexto, de modo que, para 
manter o rigor científico e tornar possível que os resultados sejam capazes de 
testar hipóteses, faz-se necessário para análise de cunho funcional, delimitar o 
que se entende por contexto.

Em detrimento de tomar contexto como sinônimo de extralinguístico, es-
tudar o uso da língua e investigar o primeiro conceito na análise implica que:

[...] os usos são resultantes de, pelo menos, três motivações maiores, advindas de diferentes ins-
tâncias: as estruturais, as cognitivas e as sócio-históricas. Portanto, investigar a língua sob a ótica 
dessa perspectiva significa levar em conta marcas das três instâncias referidas, sob o rótulo maior 
de ‘contexto’. Por conta dessa complexidade e amplitude de abordagem, a discussão acerca do que 
se define e de como se lida com o contexto ganha maior importância na pesquisa orientada pela 
LFCU. (OLIVEIRA, 2015, p. 22-23).

Por conseguinte, compreendemos que contexto é entendido com base nas 
instâncias que encerra, a saber, estrutural, cognitiva e sócio-histórica, de ma-
neira que a análise linguística que objetive descrever um dado considerando o 



contexto deverá investigá-lo sob os três parâmetros elencados. Entendemos o 
contexto para a linguística que prioriza o uso, não como objeto, mas como um 
princípio metodológico de análise.

Vale salientar, a parole, por abranger indivíduos participantes e outros fa-
tores pertinentes ao ato de comunicação, é por nós associada ao conceito de 
contexto. Assinalamos, todavia, que o contexto, como definido, está mais para a 
metodologia do que para o objeto de estudo, o que esclarecemos para registrar 
que, quando a parole não está em segundo plano, o contexto pode tornar-se 
metodologia no ambiente das investigações do uso linguístico. 

Além disso, poderia ser colocada como referente ao contexto apenas a ter-
ceira instância indicada, a sócio-histórica. Porém, dois elementos são dignos de 
nota: o primeiro diz respeito ao fato de estarmos tratando de contexto e termos 
a instância estrutural colocada na tríade citada, em paralelo com as demais, 
mostrando que, para a acepção que observa o uso, contexto não é apenas algo 
que, fora da língua, tem nela implicações. Em segundo, os fatores cognitivos são 
tidos como contextuais, justificando a observação de componentes semântico-
-cognitivos para explicar regularidades na língua. Disso decorre o fato de que, 
em Linguística Cognitiva, a subdivisão Gramática cognitiva, apresentada por 
Lenz (2013), é a que interessa aos estudos cognitivo-funcionais. 

A iniciativa que exemplifica a noção de contexto nos principais estudos 
sobre uso da língua é a gramaticalização de construções. Oliveira (2015, p. 23) 
explica que, neste tipo de pesquisa, a língua consiste num sistema simbólico de 
pares de forma e sentido e que a gramaticalização é “a teoria das relações en-
tre pares de forma-sentido e sua provável direcionalidade ao longo do tempo”. 
Logo, nesta vertente, o contexto precisa abranger a correlação forma e sentido.

Nesse caso, algumas propriedades, observáveis na ambiência das três ins-
tâncias que citamos, devem ser investigadas como atinentes à forma, a saber: 
propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas. E, como referentes ao sen-
tido: propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais. Portanto, 
são dois tipos de contexto: contexto da forma, que está nos níveis da fonologia, 
morfologia e sintaxe, e o contexto de sentido, por sua vez, nos níveis da semân-
tica, pragmática e do discurso. 

Oliveira (2015) cita o estudo de Teixeira (2010) para exemplificar a atua-
ção das propriedades mencionadas na pesquisa da construção ‘vamos lá’. Se-
guem alguns parâmetros que foram assinalados para cada propriedade. Para 
a forma: propriedade sintática: liberdade posicional; propriedade morfológi-
ca: perda de flexão tempo-modo e número pessoal do verbo e propriedade fo-
nológica: redução do material fônico. Para o sentido: propriedade semântica: 
abstratização do sentido original; propriedade pragmática; atuação de meca-



nismos como inferência sugerida e propriedade discursivo-funcional: fatores 
extralinguísticos como tipo de autor/falante e papel social.

Quanto ao processo de gramaticalização, classicamente colocado como 
unidirecional, propõe-se um sistema que não prevê a relação unidirecional 
da função com delimitações para a forma, preferindo, por outro lado, uma 
delimitação mútua entre forma e função correlacionadas. Assim, o obje-
to é o uso e a metodologia é o contexto multifacetado estrutural, cognitiva e 
sócio-historicamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o objetivo de trabalhar a dicotomia langue/Parole, abor-
dando um tópico específico, o do preterimento da parole em seu aspecto fôni-
co, acreditamos ter estabelecido um tópico para observação da dicotomia, uma 
vez que não intentávamos apresentar a dicotomia ou explicá-la em detalhes. 
Neste caminho, mostrando uma não exclusão da parole, a partir do mesmo ra-
ciocínio que não exclui a história na dicotomia sincronia e diacronia, sugerimos 
um viés de associação entre os primórdios formais estruturais da linguística e 
estudos referentes à corrente funcionalista, como os que priorizam o uso da 
língua. 

Consideramos este empreendimento como um tópico explorado no am-
biente maior da temática Langue, Parole e contexto. Destacou-se este último, 
uma vez que, como abordado pela perspectiva do uso linguístico, propõe sis-
tematicidade e abrangência para a investigação linguística. Quanto a esta sis-
tematicidade, através do contexto como metodologia, as análises que tem por 
base o uso, o delinearam de modo a proporcionar maior cientificidade para a 
pesquisa linguística, uma vez que diminuíram a vagueza e a polissemia que o 
termo pode e costuma suscitar. 
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CONCORDÂNCIA NOMINAL NO 
SN: UMA ANÁLISE VARIACIONISTA 

DO FALAR ALAGOANO
Andressa Kaline Luna de Oliveira Marques1 

Aldir Santos de Paula2

INTRODUÇÃO

Um dos temas mais tratados no âmbito da língua portuguesa, principal-
mente em relação à variedade brasileira, a concordância nominal suscita, ain-
da, interesse por refletir implicações socioculturais e linguísticas que carac-
terizam a variação no português brasileiro, ou seja, a correlação de variáveis 
linguísticas, como a posição linear do constituinte do sintagma nominal e tam-
bém com variáveis sociais, como a escolaridade.

Os primeiros estudos Sociolinguísticos Variacionistas sobre a concordân-
cia nominal no PB foram realizados por Braga e Scherre (1976), Braga (1977) 
e Scherre (1978). Essas autoras constataram que, embora a língua portugue-
sa apresente mecanismos de flexão de número, de gênero e de pessoa e que 
a norma ensinada nas instituições escolares prescreva a adequação flexional 
dos termos determinantes aos termos determinados, frequentemente ocorre 
o apagamento do morfema de plural em alguns elementos do sintagma nomi-
nal, o que proporciona que a concordância de número no sintagma nominal se 
comporte como sincronicamente variável e se apresente de diferentes formas. 

Entendendo, pois, a concordância nominal como uma variável linguística 
composta por diferentes variantes, busca-se analisar o uso da marca de plural 
nos elementos flexionáveis do SN na língua falada em diferentes regiões ala-
goanas, através da correlação do uso da marca formal de plural e as variáveis 
extralinguísticas escolaridade, sexo e faixa etária; bem como com as variáveis 
linguísticas: posição linear, classe gramatical e relação da classe gramatical 
com o núcleo. 

1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPGLL/UFAL).
2 Professor doutor do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPGLL/UFAL).



Para isso busca-se analisar amostras de fala de informantes nativos dos 
municípios de Maceió, Arapiraca e Delmiro Gouveia (localizados respectiva-
mente no litoral, agreste e sertão de Alagoas). Vale ressaltar que por tratar-se 
se uma pesquisa em construção se aborda neste escrito apenas os resultados 
obtidos em Maceió.

1. UM OLHAR SOCIOLINGUÍSTICO

Na abordagem Sociolinguística Variacionista, a língua é concebida como 
um sistema heterogêneo que possui a variação como inerente. Essa variação é 
pautada em elementos variáveis e variantes. As variáveis dividem-se em variá-
veis dependentes e independentes. A variável dependente é o fenômeno ana-
lisado, por exemplo, a concordância nominal no SN; e as variantes seriam as 
formas que estão em competição: marcação de plural em todos os elementos, 
marcação de plural em alguns elementos e marcação de plural apenas no pri-
meiro elemento do SN. O uso de uma ou de outra variante é condicionado por 
grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos. Esses grupos constituem as 
variáveis explanatórias ou independentes. 

Algumas pesquisas analisam o sistema linguístico considerando dados 
colhidos em uma mesma comunidade em dois momentos distintos, ou seja, 
considerando o tempo real. Esta pesquisa, porém, centra-se em dados colhidos, 
em 2014, na cidade de Maceió, e parte-se do princípio de que as diferenças 
linguísticas de gerações distintas de falantes num determinado momento re-
fletem diferentes estágios do desenvolvimento histórico do sistema linguístico.

No estudo da concordância nominal no PB, têm-se considerado a combi-
nação das variáveis sociais faixa etária, escolaridade, classe social e sexo com 
o intuito de identificar se essa variável linguística encontra-se em processo de 
mudança em progresso ou em variação estável. No que concerne à faixa etária, 
considera-se que a mudança em progresso se caracteriza pela distribuição in-
clinada, com os falantes mais jovens apresentando maior uso das formas ino-
vadoras. Enquanto que na variação estável há um padrão curvilinear, com as 
faixas etárias intermediárias apresentando maior uso das formas linguísticas 
de maior prestígio (cf. CHAMBERS;TRUDGILL, 1980, p. 91).

Em relação à escolaridade e à classe social, tem-se afirmado que um pa-
drão curvilinear, isto é, com maior apresentação das formas inovadoras nos 
grupos que se localizam no centro da hierarquia, configura mudança em pro-
gresso, ao tempo que na variação estável se verifica uma relação diretamente 
proporcional entre classe social ou escolarização e o uso das variantes de pres-
tígio (cf. LABOV, 2008[1972], p. 115 – 135).

Quanto ao fator sexo, Labov (2008[1972]) afirma que as mulheres de-
monstram uma sensibilidade para as formas linguísticas de prestígio e pos-



suem uma participação decisiva nos fenômenos de mudança. Todavia, ele res-
salta que não se pode tomar, como princípio geral, que as mulheres sempre 
encabeçam a mudança linguística. A esse propósito, Paiva (1992) afirma que

Quando se trata de implementar na língua uma forma considerada prestigiada, as mulheres ten-
dem a liderar o processo de mudança. Quando, ao contrário, se trata de implementação de uma 
forma desprestigiada, as mulheres assumem uma atitude conservadora e os homens tomam a pon-
ta do processo de mudança (PAIVA, 1992, p. 71).

Sendo, por isso, mais seguro, de acordo com a autora, considerar que há 
uma tendência geral do sexo feminino em se aproximar da norma de maior 
prestígio e dos homens se distanciarem dela. Quanto as variáveis linguísticas 
tratadas neste estudo, considera-se o fato de que as primeiras pesquisas socio-
linguísticas voltadas ao estudo da concordância nominal, como as realizadas 
por Braga e Scherre (1976), Braga (1977) e Scherre (1978), sinalizam para 
forte correlação entre o fator linguístico posição linear e a marcação de plural, 
ao verificarem que a primeira posição do SN favorece o uso da marca explícita 
de plural, enquanto as demais posições desfavorecem-na.

Considera-se ainda que ao retomar a análise da concordância nominal em 
sua tese de doutorado, Scherre (1988) propõe que no estudo dessa variável 
considere-se, além da posição linear, a classe gramatical dos elementos do SN. 
Com a análise da variável classe gramatical, a autora verifica que os artigos, 
os demonstrativos, os indefinidos e os possessivos são mais marcados com o 
morfema de plural e apresentam porcentagens acima de 90; enquanto que os 
substantivos, os substantivados, os pronomes pessoais, os adjetivos e os quan-
tificadores apresentam porcentagens menores. 

Scherre (1988) destaca ainda que os adjetivos apresentam mais a marca 
de plural do que os substantivos. A autora realiza também o cruzamento das 
variáveis posição linear e classe gramatical. E observa que as classes gramati-
cais não são fixas às posições, podendo ocorrer, por exemplo, substantivos em 
todas as posições do sintagma, e verifica, ainda, que, independente da classe 
gramatical, qualquer elemento que esteja na primeira posição tende a ser mais 
marcado.

Com isso, ela propõe a análise da variável tríade posição/classe/relação 
advinda do cruzamento entre as variáveis posição linear, classe nuclear e não 
nuclear, e relação entre a classe nuclear e a não nuclear. E verifica que as clas-
ses gramaticais não-nucleares antepostas ao núcleo do sintagma são mais mar-
cadas do que as classes gramaticais nucleares, independente das posições que 
elas ocupam no sintagma e do que as classes gramaticais não-nucleares pos-
postas ao núcleo, ou seja, as informações a esquerda do núcleo tendem a reter 
a informação de pluralidade.



Com o intuito de observar a relevância dos fatores que compõe essa variá-
vel, considera-se, neste trabalho, a posição linear, classe gramatical e a relação 
da classe gramatical com o núcleo como fatores independentes.

Portanto, busca-se, neste trabalho, analisar como se dá a correlação dos 
fatores linguísticos mencionados e a concordância de número no SN, como 
também observar como essa variável correlaciona-se com o sexo, a faixa etária 
e o nível de escolaridade do falante, o que possibilitará um melhor entendi-
mento desse fenômeno linguístico em Alagoas. 

2. METODOLOGIA

Os dados de fala que constituem o corpus de análise deste trabalho são 
de 48 falantes nativos de Maceió e foram retirados do banco de dados Descri-
ção e Análise de Aspectos Gramaticais e Variacionais de Línguas Brasileiras. Eles 
apresentam um total de 1594 sintagmas nominais que possuem duas ou três 
posições e 3432 elementos que podem receber o morfema de plural.

Na coleta desses dados, utilizaram-se dois instrumentos de investigação: a 
entrevista estruturada e a entrevista livre desenvolvida sobre temas do cotidia-
no, como política e profissão. Com o primeiro instrumento, colheu-se informa-
ções sobre os aspectos sociais dos informantes, como idade, sexo e escolarida-
de; e com o segundo (que durou em média 30 minutos com cada entrevistado) 
registrou-se amostras de suas falas. 

Os indivíduos selecionados para as entrevistas foram estratificados pelos 
seguintes critérios: sexo (feminino e masculino), escolaridade (baixa escolari-
dade (até o 5º ano), ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), ensino médio (com-
pleto ou não) e ensino superior (completo ou não)) e idade (dos 16 aos 35, dos 
36 aos 55 e de 56 a 80 anos).

Após a transcrição dos áudios, selecionaram-se os sintagmas nominais 
para análise e utilizou-se o programa computacional GoldVarb X, que acomoda 
os dados de variação e aponta estatisticamente os fatores significativos para 
análise. Portanto, busca-se através deste trabalho, entender quais fatores lin-
guísticos e extralinguísticos se relacionam com o uso da concordância nominal, 
em Maceió. Considerando que os dados contabilizados pelo programa compu-
tacional abordado servem para refutar ou não hipóteses, auxiliando, com isso, 
o trabalho sociolinguístico que tem, como objetivo, não uma análise mecânica 
de número, mas o entendimento do funcionamento da língua.



3. ANÁLISE

Como já mencionado, neste escrito toma-se como objeto de análise a con-
cordância nominal na língua falada em Maceió, para isso considera-se como 
dado de análise cada um dos elementos flexionáveis dos sintagmas nominais 
que possuem duas ou três posições e considera-se que há concordância quan-
do o elemento apresenta marcação formal de plural, caso contrário entende-se 
como ausência de concordância.

Partindo da perspectiva sociolinguística de que há a possibilidade de sis-
tematizar a variação existente e própria da língua falada, e que essa variação 
correlaciona-se tanto a fatores internos como a fatores externos ao sistema lin-
guístico, utiliza-se o programa computacional GoldVarb X que acomoda os da-
dos de variação e aponta estatisticamente os fatores significativos para análise. 

Com a contabilização dos dados verificou-se que dos 3432 dados de fala 
analisados, 2596 apresentam concordância de número enquanto 836 não a 
apresentam, isto é, 76% dos dados apresentam a marca de plural enquanto 
24% não são marcados. Observou-se ainda após a análise quantitativa que a 
variável linguística classe gramatical apresenta-se como não significativa para 
a marcação de plural no SN. Os demais fatores abordados, por sua vez, mos-
tram-se correlacionados com essa marcação.

3.1 Variáveis extralinguísticas 

Alguns estudos realizados sobre a concordância nominal confirmam a hi-
pótese de que quanto maior o grau de escolarização mais se aplica as marcas 
formais de plural. Neste trabalho a variável escolaridade tem se mostrado re-
levante no uso das marcas de plural no sintagma nominal, conforme os dados 
expostos no quadro a seguir:

Quadro 01- Efeito da variável escolaridade na presença de marca plural em elementos do SN

Fatores Frequência % P.R.

Baixa Escolaridade 491/792 62 0,20

Ensino Fundamental 543/741 73 0,44

Ensino Médio 686/922 74 0,46

Ensino Superior 876/977 90 0,80

Fonte: Autores (2018).

Como depreende-se dos dados acima, há uma relação diretamente pro-
porcional entre o nível de escolarização e o uso da marca de plural no SN, pois 



com o aumento do nível de escolarização aumenta-se o uso de concordância. 
Em relação a variável sexo pode-se constatar os seguintes resultados:

Quadro 02- Efeito da variável sexo na presença da marca de plural em elementos do SN.

Sexo Frequência % P.R.

Feminino 1340/1772 76 0,53

Masculino 1256/1660 76 0,46

Fonte: Autores (2018).

Ao observar o quadro 02 percebe-se que homens e mulheres assemelham-
-se em relação ao uso da concordância nominal, apresentando a mesma por-
centagem. No entanto, ao observar os pesos relativos verifica-se que o sexo 
feminino tende a utilizar um pouco mais o morfema de plural no SN (0,53) do 
que o sexo masculino (0,46). 

Ao tomar para análise a variável faixa etária pode-se constatar que a faixa 
etária mais nova utiliza com mais frequência a marca de plural no SN, o que 
pode ser observado a seguir:

Quadro 03- Efeito da variável faixa etária na presença da marca plural em elementos do SN

Faixa Etária Frequência % P.R.

De 16 aos 35 1190/1433 83 0,67

De 36 aos 55 747/1040 72 0,40

De 56 a 80 659/959 69 0,34

Fonte: Autores (2018).

Portanto, com a análise da correlação do fator faixa etária e a concordância 
nominal na língua falada em Maceió constata-se que os falantes mais jovens, de 
ambos os sexos, tendem a apresentar mais em suas falas a marca de plural no 
SN do que os pertencentes às faixas etárias mais altas.

3.2 Variáveis linguísticas 

Como já mencionado, as primeiras pesquisas sociolinguísticas voltadas 
ao estudo da concordância nominal, como as realizadas por Braga e Scherre 
(1976), Braga (1977) e Scherre (1978), sinalizam para forte correlação entre o 
fator linguístico posição linear e a marcação de plural. Neste estudo, em relação 
a posição linear obteve-se os seguintes resultados:



Quadro 04- Efeito da variável posição linear na presença da marca de plural em elementos do SN

Posições Frequência % P.R.

1ª posição 1582/1594 99 0,84

2ª posição 900/1594 57 0,20

3ª posição 114/244 47 0,14

Fonte: Autores (2018)

Os pesos relativos apresentados indicam, assim como nos trabalhos pio-
neiros, a primeira posição como a que mais favorece o uso do morfema de plu-
ral ocorrendo um decréscimo acentuado a partir da segunda, no entanto, a di-
ferença entre a segunda e a terceira posição pode estar relacionado aos poucos 
dados dessa última.

Ao abordar o fator relação da classe gramatical com o núcleo verificou-se 
que as classes que se apresentam posteriores ao núcleo tendem a apresentar 
menos o morfema de plural do que as classes antepostas, como apresentado 
no quadro 5.

Quadro 05- Efeito da relação da classe gramatical com o núcleo

Fatores Frequência % P.R.

Indefinido e quantificador antepostos 285/292 98 0,56

Artigo e demonstrativo antepostos 1190/1196 99 0,84

Possessivo anteposto 140/147 95 0,84

Adjetivo anteposto 27/30 90 0,35

Possessivo, adjetivo e quantificador pospostos 103/176 59 0,27

Fonte: Autores (2018).

Observa-se ainda que entre as classes antepostas o adjetivo destaca-se 
como desfavorecedora do uso do morfema de plural, o que pode refletir a or-
dem canônica da língua portuguesa que posiciona o adjetivo após o núcleo, o 
que, de acordo com Scherre (1988) desfavorece a marcação de plural.

Portanto, constata-se que, na língua falada em Maceió, a relação da classe 
gramatical com o núcleo correlaciona-se com a concordância nominal, indican-
do como maiores favorecedores do uso de morfema de plural artigos, demons-
trativos e possessivos antepostos e como desfavorecedor, entre as classes que 
se posicionam antes do núcleo, o adjetivo.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se nesta pesquisa analisar a concordância nominal entre os ele-
mentos flexionáveis do sintagma nominal, a partir de amostras de fala de 48 
nativos de Maceió, seguindo a Teoria da Variação Linguística que concebe a 
língua como um sistema cuja existência atrela-se ao meio social.

A fim de verificar quais variáveis condicionam essa marcação de plural 
abordaram-se as variáveis linguísticas posição linear, classe gramatical e rela-
ção da classe gramatical com o núcleo e as variáveis extralinguísticas escolari-
dade, sexo e faixa etária. Dentre essas variáveis apenas a classe gramatical não 
se mostrou correlacionada ao uso do morfema de plural.

Vale ressaltar porém, que até o momento este trabalho não possui resulta-
dos finais exceto os alcançados em Maceió que sinalizam, em relação às variá-
veis extralinguísticas, que os falantes mais escolarizados, pertencentes à faixa 
etária mais baixa e do sexo feminino são mais propensos ao uso da concordân-
cia nominal do que os que possuem características inversas, o que pode sina-
lizar uma possível expansão do uso da concordância nominal entre os falantes 
da capital alagoana.

Na análise das variáveis linguísticas, observa-se que a classe gramatical 
não se mostra correlacionada com o objeto de análise e que a primeira posição, 
artigos, demonstrativos e possessivos antepostos destacam-se como favorece-
dores da concordância nominal.
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A ROTA DE CONSTRUCIONALIZAÇÃO DO 
QUE NEM: A MUDANÇA LINGUÍSTICA 
SOB A PERSPECTIVA DA LINGUÍSTICA 

FUNCIONAL CENTRADA NO USO
Caio Aguiar Vieira1 

Valéria Viana Sousa2

INTRODUÇÃO

Com o avanço da Linguística, sobretudo na perspectiva funcional, no-
tou-se a necessidade de dialogar com os estudos da Gramática de Constru-
ções (CROFT, 2001). Essa concepção teórica tem seus pressupostos pautados, 
principalmente, dos estudos da cognição na qual a língua é concebida como 
construções gramaticais originadas de pareamentos de forma e função. Essa 
recente junção teórica entre Funcionalismo norte-americano e Cognição é co-
nhecida, no Brasil, como Linguística Funcional Centrada no Uso – LFCU (OLI-
VEIRA; ROSÁRIO, 2015).

Assim, os pesquisadores que se debruçam nessa linha teórica procuram 
responder as seguintes perguntas: “de onde vêm as construções gramaticais?” 
e “como elas se formam na língua?”. Em nosso estudo, responderemos esses 
questionamentos tendo como objeto de estudo que nem, microconstrução que 
aparece, frequentemente no texto oral, em construções comparativas. 

A fim de traçar qual foi o percurso de pareamento de forma-função dessa 
microconstrução, utilizaremos o corpus do Português Medieval (século XIII a 
XV) e os corpora de Português Popular e Culto de Vitória da Conquista. Assim, 
por meio do nosso objeto, averiguamos como novos nós são instanciados na 

1 Mestrando em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística - PPGLin da Universidade Estadual 
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rede construcional dos conectivos, além de evidenciarmos como novas formas-
-funções emergem constantemente para fins comunicativos e (inter)subjetivos. 

1. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

É relevante, ademais, trazermos o olhar construcionalista de Croft (2001) 
a respeito das propriedades presentes em uma construção. Para o linguista, as 
construções são caracterizadas como unidades básicas da língua, as quais se 
estabelecem a partir do pareamento entre forma e função3 , como exemplifica-
do na figura a seguir.

Figura 1: Propriedades presentes em uma construção gramatical.

Fonte: Adaptado de Croft (2001, p. 18).

Na concepção de língua como construções interconectadas, o pesquisador 
deverá ser capaz de analisar tanto os aspectos formais de uma dada construção 
(sintaxe, morfologia e fonologia) quanto de sentido (semântica, pragmática e 
aspectos discursivos-funcionais). A mudança linguística a partir dessa interfa-
ce entre estudos cognitivos e funcionais, segundo Traugott e Trousdale (2013), 
é vista como resultado de mudanças construcionais (que afetam, somente, a 
forma ou a função e não possibilitam a criação de uma nova construção na rede 
linguística) e, também, pela construcionalização (que diz respeito à criação de 
um novo pareamento de forma-função na língua).

Para esta pesquisa de caráter preliminar, recorremos aos dados escritos 
que vão do século XIII aos dados de fala no século XXI. A pesquisa tem, por-
tanto, caráter diacrônico e seu objetivo é averiguar quais foram as mudanças 
construcionais sofridas pela microconstrução que nem, além de evidenciar a 

3 Por nos pautarmos na perspectiva da Linguística Funcional Centrada no Uso, utilizamos o termo função ao invés 
de sentido.



importância dos processos cognitivos de domínio geral (BYBEE, 2010) nes-
se processo. Utilizamos o Corpus Informatizado do Português Medieval4 que 
conta com vários gêneros discursivos que vão desde o período arcaico até o 
moderno5. Além disso, para atestar a construcionalização da microconstrução 
que nem no período contemporâneo, verificamos os corpora de fala do Por-
tuguês Popular e Culto de Vitória da Conquista – BA (corpora PPVC – PCVC), 
averiguando os aspectos formais e funcionais presentes na microconstrução 
em estudo, mostrando, com isso, a importância de aspectos cognitivos na cons-
trucionalização gramatical.

2. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir do corpus medieval, notamos que a utilização da construção que 
nem era utilizada6 em estruturas semelhantes às consecutivas: 

(1) O Castelo de Corberic nunca se movia; mas Canabos, o encantador, que foi ante rei Uter Pan-
dragom e que era o mais sisudo de negromancia que havia no reino de Logres, fora Merlim, fundou 
aquele castelo em tal guisa que nem u~u~ cavaleiro estrainho que o demandasse nom no podesse 
achar se a ventura o i nom levasse. (Corpus: Demanda do Santo Graal - DSG. Séc. XV).

Podemos perceber, com base no trecho (1), que a estrutura consecutiva é 
formada por um item intensificador tal, seguindo do [que] + [nem]. Entretanto, 
verificamos que, em alguns outros casos, a construção que nem vem acompa-
nhada de “nenhum” e, por vezes, do sintagma nominal “um”. No entanto, é mais 
provável que a estrutura surja de uma superlativa/consecutiva e, a partir daí a 
construção começou a ser utilizada com valor e comparação. Vejamos o exemplo:

A Dona Maria [há] soidade... 
a Dona Maria [há] soidade... 
ca perdeu aquel jograr [...] 
dizendo del bem; e el nom achou 
((V5)) que nem um preito del fosse mover 
nem bem nem mal, e triste se tornou.

(Corpus: Cantigas de Escárnio e Maldizer – C. E. M. 23. Séc. XIII)

Nos dados do Português Arcaico/Clássico foram encontradas somente 
uma ocorrência do que nem como construção comparativa. No Português Con-
temporâneo, entretanto, percebemos que a utilização da construção que nem 

4 Disponível em: http://cipm.fcsh.unl.pt/
5 Essa periodização foi feita com base em Mattos & Silva (1994)
6 Ressaltamos que o que e o nem ainda são vistos de forma separada (causa e consequência), a exemplo das ora-
ções subordinadas adverbiais consecutivas 

http://cipm.fcsh.unl.pt/corpus/texto.jsp?t=d&id=19242


como comparativo é utilizada como um novo pareamento de forma e função 
recorrente, principalmente em textos orais:

(1) INF: Isso foi no sábado, quando foi no domingo, já tive que levar pro hospital, a mão já tava dessa 
altura, preta que nem um carvão, o braço todin’ inchou cum coisa que meteu num pau de vara de 
fogo assim, inchou todo, todo, todo [...] (Corpus PCVC).

Apresentamos a seguir uma tabela a fim de mostrar a quantidade de ocor-
rências da construção que nem nos corpora utilizados. 

TABELA 1: Ocorrências do que nem no Português Arcaico e Contemporâneo.

OCORRÊNCIAS GERAIS DO QUE NEM

Período % Números absolutos

Arcaico/Moderno/Clássico 43,33 71

Contemporâneo 52,66 79

100 150

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores.

Um olhar preliminar sobre a microconstrução que nem evidencia que o 
padrão construcional de causa e consequência foi muito utilizado nos períodos 
Arcaico e Moderno, representando 43,33%. Já a utilização do que nem constru-
cionalizado demonstrou uma maior presença nos dados (52,66) no Português 
Contemporâneo, evidenciando, portanto, uma maior produtividade. 

A noção de produtividade está relacionada, também, à frequência. Nes-
se sentido, no Gráfico 1, podemos verificar a distribuição da frequência de 
ocorrência (token) da microconstrução com padrão construcional encadeado 
(construcionalização) e não encadeado (uso típico/normal).

GRÁFICO 1: Frequência token da microconstrução que nem no Português Arcaico e Contemporâneo

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores.



A partir dos dados do Gráfico 1, percebemos que houve uma mudança na 
utilização da construção que nem. Nos dados do Português Arcaico, a utilização 
do que nem aparece com mais produtividade em estruturas consecutivas/am-
bíguas e/ou em estruturas superlativas, ou seja, o que e o nem eram mais uti-
lizados de forma separadas. Já no Português Contemporâneo, tomando como 
parâmetro os dados de texto oral na região de Vitória da Conquista, é possível 
afirmar que a microconstrução que nem como forma única de sentido está com 
alto nível de produtividade comparado às construções consecutivas.

No que diz respeito aos fatores cognitivos na relação entre linguagem e 
uso, Bybee (2010) defende que a linguagem é uma das formas mais complexas 
e sistemáticas de comportamento humano. Devido a essa complexidade, a lin-
guista ressalta que várias teorias foram desenvolvidas a fim de refletir como a 
língua é usada, como se desenvolveu, de onde surgiram as estruturas e quais os 
processos que subjazem à sua estrutura em termos cognitivos. 

De acordo com a autora, investigar os processos de domínio geral não es-
treita a busca por processos específicos à língua, mas também situa linguagem 
em um contexto mais abrangente do comportamento humano. Assim, Bybee 
(2010) apresenta os cinco processos cognitivos de domínio geral, sendo eles: 
Categorização, Chunking, Memória Rica, Analogia e Associação Transmodal. 
Para este trabalho, elegemos três, a saber: Categorização, Chunking e Analogia. 
Veremos, então, como esses processos dialogam com a micoconstrução que nem.

Categorização ® Bybee (2010) a concebe como “ [...] a similaridade ou 
emparelhamento de identidade que ocorre quando palavras e sintagmas, bem 
como suas partes componentes são reconhecidas e associadas à representa-
ções estocadas” (BYBEE, 2016, p. 26). Defendemos, a partir dos usos e da fre-
quência, que a construção que nem parte de uma estrutura superlativa/conse-
cutiva. O falante, então, reconhece e faz uma associação com as comparativas. 
Assim, a categorização torna-se um processo de domínio cognitivo de domínio 
geral quando as categorias perceptuais de vários tipos são criadas a partir da 
experiência que independe da língua. 

Chunking ® Um dos processos, considerados por nós a partir das pesqui-
sas já realizadas sobre esse item, como mais importante no processo da cons-
trução que nem. De acordo com Bybee (2010), o ckunking é o processo pelo 
qual sequências são usadas juntas e formam unidade mais complexas. Como 
processo de domínio geral, a autora salienta que tal fenômeno ajuda a explicar 
por que as pessoas se aprimoram em tarefas cognitivas e neuromotoras com a 
prática. As sequências repetidas de palavras e morfemas na cognição são agru-
padas de modo que essas sequências são acessadas como uma unidade sim-
ples. No que nem, verificamos o encadeamento dessas duas estruturas que são 
entendidas pelo falante como um bloco único de forma-sentido.



Analogia ® A autora afirma que a analogia diz respeito ao processo pelo 
qual enunciados novos são criados a partir de experiências prévias. A analogia, 
segundo Bybee (2010), também está ligada à categorização. As partes de ocor-
rências anteriormente produzidas podem ser segmentadas em unidades que 
são alinhadas e categorizadas antes que novos enunciados possam ser forma-
dos com elas. Assim, defendemos, neste trabalho, que a construção comparati-
va surge de uma estrutura consecutiva/ambígua, pois, como a autora, as cons-
truções não são novas e, por isso, contêm partes que não são totalmente novas. 
Em consonância ao Funcionalismo clássico, há um uso de formas já conhecidas 
que são ressignificadas e/ou recategorizadas em novas funções morfossintáti-
cas e/ou semântico-discursivas.

Além disso, por defendermos, ainda de maneira preliminar, que o que nem 
sofreu mudanças construcionais até chegar ao estatuto de construcionaliza-
ção e, ainda, trata-se de pareamento de forma e função, mostraremos, a seguir, 
quais são os aspectos formais e funcionais presentes na microconstrução em 
estudo a partir de Croft (2001). 

FIGURA 1: O pareamento de forma e função do que nem a partir de Croft (2001)

FORMA ELO DE 
CORRESPONDÊNCIA 

SIMBÓLICA

FUNÇÃO

Sintaticamente: formado por dois 
elementos. O primeiro uma conjun-
ção e o seguido por um elemento 
prototípico de negação.

QUE NEM

Semanticamente: o nem não atua 
mais como elemento de negação e 
desempenha sentido a partir da soma 
de toda construção.

Morfologicamente: passa a inte-
grar, além de conjunções compara-
tivas, o conjunto dos marcadores 
discursivos.

Pragmaticamente: foi notado uma 
maior produtividade em modalidade 
falada e mais informal.

Fonologicamente: atua como único 
grupo de força, como uma só palavra 
devido ao chunking.

Discursivamente: notou-se a utiliza-
ção dessa microconstrução como um 
importante pareamento em constru-
ções comparativas, numa ancoragem 
intersubjetiva maior. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, com base neste trabalho ainda incipiente, verificamos que a micro-
construção que nem é resultado de uma construcionalização gramatical com 
mais incidências com seu uso comparativo com base nos corpora em estudo. 
Vale ressaltar, no entanto, que, na Língua Portuguesa, essa construção ainda é 



encontrada com muita produtividade em contextos construcionais consecuti-
vos. No entanto, defendemos que, para além do padrão construcional, o parea-
mento de forma-função comparativo têm origem das construções consecutivas 
como foi visto no corpus do Português Arcaico.

Por fim, constatamos, ainda que de maneira preliminar, a importância da 
cognição desse processo, haja vista que a construção aparece na língua como 
um pareamento entre forma e função (CROFT, 2001). Portanto, podemos, ain-
da, verificar a polissemia dessa construção, pois novas construções mantêm 
traços da construção que lhes deram origem, expandido seus usos para novos 
domínios pragmáticos, tendo uma expansão da sua classe hospedeira (HIM-
MELMANN, 2004). Realizada essa discussão sobre a microconstrução que nem, 
é possível (re) afirmarmos que, além de auxiliar a compreensão da mudança 
como um processo dinâmico, gradiente e variável, viabiliza, ainda, a noção de 
pareamento entre padrões de uso e padrões gramaticais via significado.
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ANÁLISE DAS ATITUDES LINGUÍSTICAS 
DE FALANTES DO SERTÃO PARAIBANO 
EM RELAÇÃO AO SEU PRÓPRIO FALAR

Priscila Evangelista Morais e Lima 1

INTRODUÇÃO

O português paraibano tem sido alvo de pesquisas sociolinguísticas desde 
a década de 90. Todavia, ainda são escassos os trabalhos que envolvam atitudes 
sobre os diferentes falares brasileiros, sobretudo sobre o dialeto paraibano. A 
presente investigação, portanto, objetiva analisar as manifestações de atitudes 
linguísticas de falantes do sertão paraibano em relação ao seu próprio falar e 
de sua comunidade. Esta pesquisa fundamenta-se na Teoria Variacionista (LA-
BOV et al. 2006 [1968]; LABOV, 2008 [1972]) e nas concepções sobre atitudes 
linguísticas (LAMBERT et al. 1960; RODRIGUES, ASSMAR & JABLONSKI, 2009). 

Os estudos variacionistas visam explicar a variação e mudança na língua 
por meio da sistematização de variantes linguísticas usadas pelas mais diver-
sas comunidades de fala. Adotaremos a concepção utilizada por Labov (1972):

Não é definida por nenhuma concordância marcada no uso de elementos linguísticos, mas sim pela 
participação num conjunto de normas compartilhadas; essas normas podem ser observadas em 
tipos de comportamento avaliativo explícito e pela uniformidade de padrões abstratos de variação 
que são invariantes no tocante a níveis particulares de uso. (LABOV, 2008 [1972], p. 150) 

As pesquisas sobre atitudes linguísticas têm como principal objetivo iden-
tificar como falantes de um grupo linguístico avaliam características pessoais 
e sociais de seus pares ou de falantes de outras línguas ou variedades, tendo 
como base a fala.

Dada tais considerações, passemos para a descrição da metodologia utili-
zada na presente investigação.

1 Doutoranda em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Linguística (PROLING/UFPB). 



1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A fim de apreendermos a avaliação linguística dos falantes, realizamos 
uma entrevista contendo doze perguntas. Escolhemos utilizar essa estratégia 
com a finalidade de suscitar atitudes mais espontâneas por parte dos entre-
vistados. Foram selecionados dez informantes, com faixa etária entre 16 – 55 
anos, todos residentes da cidade de Patos. Esse município é um importante 
centro comercial e econômico do sertão paraibano.

Para o tratamento dos dados, assim como Corbari (2013), utilizamos um 
procedimento qualiquantitativo. A fim de obtermos uma visualização dos re-
sultados numéricos, fizemos uso de gráficos. Na fase de interpretação qualita-
tiva das respostas dos participantes da pesquisa, expomos tópicos pertinen-
tes e reveladores no tocante às atitudes linguísticas dos informantes. Com o 
propósito de ilustrar as discussões, foram reproduzidos excertos das falas dos 
informantes. Seguindo um modelo de análise proposto por Corbari (2013), or-
ganizamos as perguntas da entrevista por blocos. 

2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

2.1. Bloco 1: Sentimento com relação à sua própria fala 

O objetivo deste bloco foi aferir o sentimento do falante em relação ao seu 
próprio falar. 

Gráfico 1 – Avaliação da própria forma de falar 

	

A maioria dos informantes (36%) dizem achar “normal”, ou seja, “é normal 
para a região que moramos” (INF. 1). O comentário da falante 4 merece ser 
retratado:



INF. 4: Eu acho boa, acho que eu procuro... é sempre falar da forma correta e clara.

Observamos aqui a associação do falar bem ao “falar correto”, isto é, con-
forme a norma padrão. Para este dado obtivemos 21% das respostas. Essa as-
sociação da fala com a escrita indica que ainda há uma gama de crenças equi-
vocadas quanto à língua e seus processos de variação. 

A fala arrastada também foi uma característica bastante citada, apresen-
tando 22% de ocorrência. É interessante percebermos que os informantes que 
citaram tal atributo conferem uma conotação negativa, pois logo se utilizam de 
conjunções adversativas seguidas do termo “correto”, expressando uma ideia 
de compensação, ou seja, apesar de falar arrastado, acreditam falar ‘correto’. 
Vejamos os excertos que corroboram essa conotação:

INF. 1: “Um pouco arrastada, mas ‘correta’.”

INF. 7: “Pelo sotaque, um pouco arrastada, porém acredito que falo ‘correto’.”

Das demais respostas obtidas, 7% disseram ter uma fala “carregada”. Um 
dado interessante foi que 7% afirmaram “errar às vezes”, indicando mais uma 
vez a associação do falar bem ao falar de acordo com a norma padrão. Percebe-
mos a aplicação dessa mesma crença por parte dos informantes que disseram 
“engolir” palavras/letras (7%). 

Para a segunda pergunta do bloco, obtivemos os seguintes resultados: 

Gráfico2 – Avaliação positiva/negativa do próprio falar 

	

Para essa pergunta os informantes ressaltaram mais aspectos negativos 
quanto a forma de falar. Apenas 20% apresentaram uma ideia de contentamen-



to. Os que mencionaram características particulares, falaram sobre problemas 
nasais ou de dicção. Vejamos as falas que justificam nossa afirmação:

INF 7: “Só o sotaque mesmo porque comparado às outras regiões, eu acho um pou-
co feio.”

INF 6: “Tem um pouco do ‘oxente’ que às vezes a gente exagera.”

De acordo com as respostas, observamos uma avaliação negativa quanto 
a características peculiares ao falar paraibano. Achar o sotaque “feio” quando 
comparado aos de outras regiões brasileiras ou exagerar no uso do “oxente”, 
só ratificam a ideia de descontentamento em relação à nossa variedade em 
particular.

No que diz respeito à essa pergunta, o INF. 4 ressalta negativamente o fato 
de “engolir as letras”, ou seja, “não falar a palavra correta”. 

2.2. Bloco 2: Consciência sobre aspectos de seu grupo linguístico 

Neste bloco, analisamos perguntas destinadas a identificar o nível de cons-
ciência do falante sobre língua e diversidade, bem como o reconhecimento de 
pertença a um determinado grupo linguístico.

A maioria dos informantes (46%) demonstraram ter consciência da exis-
tência de sotaque. Todos os informantes que responderam positivamente, afir-
maram possuir o sotaque nordestino/paraibano. Cerca de 27 % afirmaram não 
ter sotaque. Os 27% restantes mencionaram a fala arrastada como marca iden-
titária do sotaque paraibano. A seguir, algumas das respostas:

INF. 6: “Sim, com certeza.” “Característico do interior, um pouco arrastado, um pou-
co pesado.”

INF. 9: “Nordestino, né? Paraibano eu sei que tem, porque quando a gente vê outras 
pessoas falando de outro estado, a gente nota a diferença, né?”

A pergunta subsequente buscava averiguar a opinião do informante sobre 
o seu sotaque. Os resultados dessa questão estão representados no Gráfico 3. 



Gráfico 3 – Avaliação do próprio sotaque

	

Analisando as respostas para essa questão, notamos que a maioria afir-
mou gostar do sotaque (43%), apesar de ser algo ressaltado negativamente 
em todas as perguntas anteriores, conforme vemos nos gráficos 1 e 2. Outro 
ponto mencionado foi o aspecto cultural, demonstrando que os falantes têm 
consciência de que a língua também faz parte da herança cultural de um povo. 
Os 14% que utilizaram o adjetivo “engraçado” para descrever o seu sotaque, 
não justificaram tal posicionamento.

A resposta do falante 6 sumariza o porquê alguns falantes disseram que-
rer “amenizar” o sotaque:

INF. 6: “Eu preferia diminuir muito, né, porque às vezes termina até falando errado 
pela forma do interior, né, a forma de você falar.”

Conforme observamos nessa resposta, vemos, mais uma vez, a associação 
do “falar correto” ao falar de acordo com a norma culta. Para esse falante, a fala 
do interior é uma forma “errada”, corroborando o que temos visto nas demais 
questões até aqui abordadas, a falta de conhecimento da questão da adequação 
e variação linguística. 

2.3. Bloco 3: Descrição e avaliação feita pelo interlocutor

As perguntas agrupadas nesse bloco dizem respeito à percepção que 
o falante tem sobre a forma como ele é visto por seu interlocutor. Com rela-
ção à primeira pergunta do bloco (Quando você viaja, há algo específico que as 
pessoas percebem na sua forma de falar?), todos os informantes responderam 
afirmativamente. Segundo os informantes analisados, os moradores de outros 
estados brasileiros os reconheceram como membros de outra comunidade lin-
guística devido a marcas prosódicas. Metade deles (50%) mencionaram espe-
cificamente a “fala arrastada” como o traço característico da fala paraibana. A 



outra parcela (50%) mencionou o sotaque nordestino, demarcando geográfica 
e regionalmente sua fala dentro do território brasileiro. São dignas de nota as 
respostas de alguns dos participantes:

INF. 42: “ O arrastado, por exemplo, assim, porque eu já morei no Sul e quando eu 
fui pra lá eu até sofri um certo preconceito (sic) ficava até chato, assim, porque uns 
achavam bonito a nossa forma de falar, né, mas outros não, achavam engraçado e 
muitas vezes ficavam imitando... a forma de falar. E isso me incomodava.”

INF. 10: “A maneira arrastada às vezes quando eu tô em outro estado.”

A percepção que o falante 4 teve de seus ouvintes foi de um sentimento 
pejorativo quanto ao seu falar, pois as pessoas “achavam engraçado e muitas 
vezes ficavam imitando”. Ao discutir sobre o preconceito contra o nordestino, 
Alves (1979) assevera:

O preconceito contra o nordestino faz parte de um processo social onde as “diferenças linguísti-
cas” apenas fornecem os dados mais evidentes para a discriminação que lhe é feita. As causas do 
preconceito estariam, então, a nosso ver, mais nas diferenças de ordem social do que linguísticas. 
(ALVES, 1979, p. 166)

Diante de tais dados, parece que o preconceito em relação ao falar nordes-
tino está mais associado a questões de diferenças sociais do que, necessaria-
mente, a variedade linguística em si. 

O gráfico 4 aponta a reação dos ouvintes pertencentes a outras 
comunidades: 

Gráfico 4 – Atitudes negativas do interlocutor

	

2 A INF. 4 morou por um ano em Florianópolis.



Observamos, mediante análise do gráfico 4, que 50% responderam que 
não. Os demais, relataram que a reação dos ouvintes foi de “rir” ante a fala do 
outro (30% dos informantes narraram isso) e 20% comentaram algum aspecto 
do modo de falar deles. Solicitamos, então, que os participantes relatassem um 
episódio. 

INF. 3: “aqui a gente fala ‘mainha, painho’ e lá eles falam mais arrastado, ‘manhê, 
panhê’, aí eles mangavam do jeito que a gente falava.”

INF. 4: “É, por exemplo, como eu falei quando eu fui pro Sul é, eu, a gente, pelo 
sotaque daqui a gente chama de de (tio), né, e lá por eles ter o chiado, né, de (tʃio). 
Aí quando eu falava “ô tio”, o “oxente”, aí eles ficavam imitando e rindo, achando 
engraçado.”

Mais uma vez vemos o julgamento realizado pelos ouvintes com relação a 
características dialetais (‘mainha/painho” e “oxente”) e a aspectos fonológicos 
(“tio X tʃio”/ “falando X falan0o”). De acordo com Bortoni-Ricardo (1992): 

[...] traços dialetais - graduais ou descontínuos – e o preconceito que a sociedade brasileira de-
senvolveu, ao longo de sua história, quanto ao “português errado”. Para a grande maioria dos bra-
sileiros, as noções de dialeto (ou variedade) ou de variação dialetal não têm qualquer realidade 
psicológica. O que existe, como um valor cultural bem arraigado, é a noção de erro gramatical. 
(BORTONI-RICARDO, 1992, p. 58)

Conforme Bortoni-Ricardo (1992) assinala, a noção do erro gramatical 
está tão enraizada em nossa cultura que já não reconhecemos as diferenças. 
E, diante de tal “erro”, as pessoas apresentam uma postura de “fazer graça” do 
outro, dado esse comprovado na fala dos informantes relatados.

2.4. Bloco 4: Tendências de reação do informante

O bloco 4 é composto pela pergunta Você já mudou sua forma de falar para 
adaptar-se ao seu entorno?. A metade dos informantes afirmaram não mudar 
sua forma de falar e, os outros 50% declararam adaptar sua fala ao contexto 
conversacional. Vejamos algumas dessas falas:

INF. 4: “Permaneci, inclusive vim embora porque eu não me adaptei ao a forma de-
les lá, né, assim, até do pensar porque me irritou bastante e eu preferi vim embora.” 

INF. 6: “Mais quando tem pessoas de outra região, né, tá uma turma assim e você 
tenta diminuir o sotaque pra não ser um pouco até engraçado pra os outros.”



Algumas informações importantes são apreendidas desses excertos. O fa-
lante 6 afirma tentar “diminuir o sotaque”, a fim de que não venha ser motivo 
de graça para o seu interlocutor. 

Já o falante 4, por outro lado, associou a mudança na forma de falar para 
adaptar-se ao entorno, com a questão da acomodação dialetal (GILES et al., 
2010 [1991]), ou seja, assimilação de traços fonéticos-fonológicos da varieda-
de a qual ela estava exposta. Assim, devido não se “adaptar a forma deles”, ele 
preferiu voltar. 

2.5. Bloco 5: Pensamentos e crenças sobre preconceito linguístico

O presente bloco reúne questões que objetivam averiguar o discernimento 
do informante sobre o julgamento que os outros fazem sobre a forma de falar 
de cada um. 

No que diz respeito à primeira pergunta (Você acha que as pessoas são 
julgadas pela maneira que falam?), 90% dos informantes afirmaram que as 
pessoas são julgadas pela maneira que falam. No tocante à resposta na qual o 
informante disse que não, ele justificou seu posicionamento dizendo que não 
porque cada cultura é uma cultura. Vejamos algumas falas:

INF. 1: “Sim. Por questão da região, se você tem uma uma uma forma de falar assim 
mais nordestina, acho que tem um maior preconceito do que quem é mais do su-
deste, essa parte do Brasil.”

INF. 4: “Porque é...assim, muitas vezes a colocação das palavras, é a maneira que 
você, que você fala, né, muitas vezes a pessoa lhe julga se você é é inteligente, né, 
assim (sic) até a sua classe social, muitas vezes é julgada pela forma que você fala.” 

INF. 6: “Porque às veze é, pela forma da região falar, é às vezes leva a crer às vezes 
que é um pouco pobre ou que é rico e nem sempre isso quer dizer nada.”

A partir desses pensamentos, observamos dois posicionamentos no que 
diz respeito ao julgamento linguístico: 1) avaliação da classe social do falante; 
e 2) discriminação regional.

Conforme os informantes 4 e 6, as pessoas tendem a enquadrar seu inter-
locutor em determinada classe social, mediante sua forma de falar, conforme 
assevera o falante 4: “até a sua classe social, muitas vezes é julgada pela forma 



que você fala”. Sendo assim, por meio das assertivas “a colocação das palavras” 
e “ou quando você fala errado”, nas palavras dos participantes, indicam se a pes-
soa pertence a uma classe alta ou baixa, por exemplo. Também se estabelece o 
elo entre atributos de personalidade e a forma de falar (INF. 4: “a maneira que 
você fala, né, muitas vezes a pessoa lhe julga se você é inteligente”). 

Uma questão que nos chamou atenção foi o comentário do falante 6, que 
afirmou que as pessoas também tendem a relacionar a forma de falar da região 
às condições financeiras do interlocutor. Todavia, conforme esse mesmo infor-
mante complementa, “nem sempre isso quer dizer nada”. 

Quando, porém, questionamos se os participantes já teriam sido julgados 
dessa forma, a maioria (80%) afirmou que não e apenas 20% disse ter sido jul-
gado pela forma que fala, todavia, ressaltando apenas ou a forma de falar muito 
alta ou como se estivesse com raiva.

Vale destacar a forma como os informantes responderam que não foram 
julgados: 

INFs. 1 e 10: “Que eu saiba, não.” 

INF. 2: “Eu creio que não.”

INF. 6: “Não que eu me lembre.”

A partir dessas respostas, observamos que o falante diz não ter sofrido 
esse tipo de discriminação. No entanto, nenhum deles afirmaram categorica-
mente. Eles utilizaram uma construção linguística como estratégia de distan-
ciamento da responsabilidade, ou seja, como não têm certeza se, de fato, foram 
vítimas desse preconceito, eles responderam buscando se preservar. 

2.6. Bloco 6: Consciência e avaliação da diversidade linguística 

Finalmente, o último bloco trata do reconhecimento da diversidade lin-
guística, bem como a avaliação que as participantes da pesquisa fazem sobre 
os diferentes dialetos brasileiros. 

Para a pergunta Você acha fácil compreender pessoas de outras partes do 
país?, 50% dos informantes relataram ter algum tipo de problema na com-
preensão da fala de pessoas de outros estados brasileiros. Já 40% relataram 
que acham fácil e 10% disseram não ter nenhum tipo de dificuldade em com-
preender. Eis alguns excertos que ilustram tal pergunta:



INF. 4: “É muitas vezes a forma de falar, o meio porque, dependendo da região eles 
usam muitas gírias, aí a gente às vezes fica perdido, num sabe, né, o que eles que-
rem dizer com as palavras.” 

INF. 6: “A grande maioria sim, mas existem algumas palavras que a gente não co-
nhece, né?”

A maioria dos informantes apontaram os traços dialetais como um dos 
principais pontos que dificulta a compreensão de outros falares. 

A segunda pergunta do bloco evidenciou uma questão interessante que 
será retratada no gráfico a seguir:

Gráfico 5 – Avaliação dialetal

	

O gráfico 5 sumariza a apreciação que os informantes fizeram dos dife-
rentes falares brasileiros. Quanto à avaliação de outras variedades, vemos que 
30% assumiram achar mais bonito, 10% mais correto e 10% mais interessan-
te. O dialeto paraibano é tido como o mais fácil de entender por 30% dos parti-
cipantes, por se tratar do nosso próprio falar. É digno de nota o fato de apenas 
10% responderem que não. Analisemos algumas falas:

INF. 1: “Não, acho mais fácil entender o da gente que fala assim ao pé da letra mes-
mo, num tem o chiado, é ao pé da letra.”

INF. 7: “Eu acho que o pessoal do Sul, assim, que fala bastante é... correto, né? Mais 
eles. Já o de São Paulo não que eu acho um pouco, é... eles enrolam muito o R, en-
rolam algumas letras. Aí eu nem acho bonito.”

INF. 10: “Não, às vezes tem do Sul, a maneira deles falar é mai0 bonita, só que tem 
gente também que exageram demais.”



Vemos que o falar sulista é o que mais recebe avaliações positivas, apesar 
de ter “gente também que exageram demais” (INF. 10). Também é interessante 
percebermos a avaliação negativa que se faz com o “chiado”, e o R retroflexo. É 
digno de nota a fala do informante 9, pois afirma achar o dialeto “mais interes-
santes, mas correto, não”.

Finalmente, para a última pergunta, Você acredita que, ao viajar para ou-
tros estados, as pessoas podem saber de onde você é simplesmente pela maneira 
como você fala? Por quê?, a maioria afirmou que sim (80%). Todos que res-
ponderam afirmativamente foram unânimes em destacar o reconhecimento 
regional. Alguns mencionaram não ser possível definir a proveniência de qual 
estado brasileiro, especificamente. 

Duas falas, especificamente, nos apresentam um dado interessante. Em 
suas experiências no Sul do país, mais especificamente em Florianópolis, eles 
afirmam que “o Nordeste ele se resume na Bahia. Eles acham que o Nordeste é 
a Bahia” (INF. 4) e “eles (do Sul) falam muito ‘ah é baiano’ (sic) eu falava ‘não 
eu sou paraibano’, ‘ah, mas é tudo a mesma coisa’” (INF. 8). Observamos, assim, 
um estereótipo da identidade nordestina no imaginário desses falantes com os 
quais os informantes tiveram contato. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessas análises, observamos que 80% dos informantes ressalta-
ram mais aspectos negativos quanto às especificidades de sua fala (gráfico 2), 
indicando uma atitude negativa em relação ao falar paraibano.

Esse resultado se contrapõe com os dados do gráfico 1, quando a maioria 
(57%) afirma gostar de seu modo de falar. Nesse ponto, instaura-se o que cha-
maremos de paradoxo do falante 3 (MORAIS E LIMA, 2018, no prelo). Em linhas 
gerais, definiremos o conceito da seguinte forma: em situação de observação 
sistemática, o falante manifesta atitudes positivas quanto à sua fala, quando 
questionado diretamente sobre sua acepção quanto ao tema. No entanto, por 
meio de julgamentos subjetivos, medidos direta ou indiretamente, esse mesmo 
falante demonstra uma avaliação negativa em relação à sua própria fala ou a 
fala de outros membros de sua própria comunidade.

No que se refere ao julgamento dialetal e compreensão do falar, alguns 
informantes manifestaram achar melhor a própria variedade, devido ser a que 
temos contato, enquanto outros citaram o falar do Rio Grande do Sul como o 
“mais bonito”. É válido mencionar as avaliações negativas que alguns partici-
pantes fizeram com relação a palatalização e o R retroflexo. 

3 Estabelecemos um contraponto com o conceito de paradoxo do observador, proposto por Labov (1972). 
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REFLEXÕES SOBRE TUTORIAIS DE 
YOUTUBE NA PRODUÇÃO DE TCC: 

uma alternativa aos manuais de metodologia 
na abordagem didática da escrita acadêmica?

Antonio Artur Silva Cantuário1 
Francisco Alves Filho2

INTRODUÇÃO

Os estudos sobre gêneros não são novos, no entanto, nos dias atuais esse 
campo de estudo tem crescido e cedido lugar a diálogos fecundos no sentido 
de romper com uma concepção tradicional de que gêneros são formas de clas-
sificar textos. Tal perspectiva é substituída pela ideia de que mais que formas 
de classificar, os gêneros ajudam a organizar práticas de linguagens através de 
ações recorrentes que desdobram em outra forma de texto, o gênero.

Surgem também, sobretudo, com as inquietações dos estudos sociorre-
tóricos de gêneros, questões relacionadas a como os gêneros são aprendidos 
pelos seus usuários e como os aspectos sociais e culturais se articulam para 
tornar um gênero o que ele é em termos de composição.

Eis outra abordagem dentro dessas pesquisas que pode de algum modo 
apontar esclarecimentos sobre as práticas de apreensão de um gênero. Isso 
quer dizer que há valores e crenças articulados por membros experientes de 
uma comunidade, e que estes materializam aos iniciantes essas convenções.

Neste estudo, defende-se que um importante instrumento de comunica-
ção entre aqueles que dominam um gênero e os que ainda estão o conhecendo 
são os metagêneros. Os tutoriais são representativos na abordagem de ensinar 
as pessoas a agir e fazer diversas coisas e há aqueles que ajudam a produzir, 
inclusive, outro gênero. 

1 Graduado em Letras pela Universidade Estadual do Piauí-UESPI. Especialista em LIBRAS pela Faculdade Evan-
gélica do Meio Norte- FAEME. Mestrando em Letras pela Universidade Federal do Piauí-UFPI. Membro do Núcleo 
de estudos de gêneros CATAPHORA. E-mail: antonioartursilvacantuario@hotmail.com
2 Doutor em Linguística pela Unicamp. Professor adjunto nos programas de graduação e pós-graduação na Uni-
versidade Federal do Piauí- UFPI. Presidente do Núcleo de Estudos em gêneros CATAPHORA. 



Em plataformas como o youtube é cada vez mais comum encontrarmos 
tutorialistas ensinando a redigir uma monografia, um artigo ou até mesmo re-
senhas, etc. Esse evento ativa o olhar dos analistas de gêneros para compreen-
der como essa prática tem acontecido e que conhecimentos de gêneros estão 
sendo veiculados, bem como sua natureza. 

Doravante a isso, há ainda os manuais de metodologia científica, tão tra-
dicionais no meio acadêmico. No entanto, é comum perceber que as pessoas 
recorrem a esse instrumento como tentativa de sanar dúvidas. Os tutoriais, 
neste caso, assemelham-se aos manuais, contudo pouco se sabe sobre como a 
abordagem do ensino e do conteúdo é mobilizada por eles. 

Nesse sentido, este estudo tenciona refletir sobre o caráter didático dos 
tutoriais de youtube em relação aos manuais de metodologia científica, bem 
como as orientações nele trazidas sobre a seção de Introdução. 

É importante ampliar e discutir as abordagens em torno da ideia de me-
tagêneros, sobretudo, no tocante aos manuais e tutoriais de como ensinar a 
produzir um gênero. Além de poucas pesquisas nesse âmbito de pesquisa, 
como as de Nunes (2017) e Nunes; Silveira (2018), há também a necessidade 
de estender o conhecimento dos metagêneros em âmbito acadêmico, já que os 
graduandos, por exemplo, em muito modelizam para si concepções e formas 
de gêneros baseados nos membros mais experientes. E quando têm dúvidas, 
recorrem a materiais de apoio, dentre eles os manuais e tutoriais de youtube. 

Assim, o objetivo desta pesquisa emerge das dificuldades de compreensão 
dos graduandos sobre o que dizem os manuais e suas variações, do avanço dos 
tutoriais como “tentativa prática e rápida” de ajudar/orientar pessoas, neste 
caso, como produzir um TCC; a relação entre manuais e tutoriais no que toca à 
sua abordagem didática. E o esclarecimento acerca do que de fato pretendem 
os tutoriais, o que fazem na prática e como isso pode ou não contribuir, acade-
micamente para a formação do graduando enquanto pesquisador.

Fundamenta-se essas reflexões em categorias de análise às concepções de 
gênero, em Miller (2009), Bazerman (2006), Bakhtin (2011) e Swales (2009); 
Giltrow (2002), Nunes (2017) e Nunes; Silveira (2018) sobre metagêneros; e 
reflexões sobre o TCC e a abordagem didática em Pereira (2016).

A base metodológica é de cunho qualitativo, descritivo e interpretativo, 
uma vez que os dados serão interpretados e não quantificados; os critérios 
para escolha do corpus consistem na vasta recorrência de acessos e grande 
número de seguidores dos tutoriais “TCC sem drama” e “Como fazer um TCC 
prático” no youtube, e a seção de introdução porque é uma seção na qual os alu-
nos encontram dificuldades no ato da escrita, não sabendo no mais das vezes 
como iniciá-la. Além disso, escolheram-se os manuais em relação aos tutoriais 
por suas aproximações quanto ao propósito: ensinar a produzir um gênero.



A organização do trabalho está segmentada da seguinte maneira: primei-
ro, as discussões teóricas que amparam as discussões desta pesquisa, em se-
guida, as análises e, por último, algumas reflexões finais sobre o corpus anali-
sados, e as referências. 

1. OS GÊNEROS, A COMUNIDADE DISCURSIVA E O PROPÓSITO 
COMUNICATIVO: UMA ABORDAGEM SOCIORRETÓRICA

As reflexões sobre a linguagem e sua complexidade remontam à antiguida-
de clássica, sobretudo, na filosófica grega. Com o passar do tempo, tornaram-se 
objeto de investigação de outros campos de estudos como a antropologia, a 
sociologia e a linguística e desta, seus desdobramentos. 

Nos estudos de gêneros textuais/discursivos, por exemplo, as discussões 
sobre a linguagem no universo social se destacam nos estudos de Bakhtin 
(2011). O referido teórico defende a ideia de que toda sociedade elabora tipos 
de enunciados que são usados em situações típicas para atingir determinados 
objetivos sociocomunicativos e, por isso, organizados em uma forma relativa-
mente estabilizada. 

As práticas sociais favorecem, nesse sentido, o compartilhamento e pro-
cessamento de informações pelos indivíduos, permitindo com que interajam 
uns com os outros e construam estratégias de sistematização de determinadas 
situações de comunicação, que em grande recorrência, convencionam-se como 
práticas sociais materializadas em gêneros diversos, os quais Bakhtin (2011) 
nomeia de gêneros do discurso. 

A partir de pressupostos da sociorretórica, Bazerman (2006, p.31) corro-
bora com o teórico supracitado, ao considerar que os gêneros 

[...] emergem nos processos sociais em que pessoas tentam compreender umas às outras suficien-
temente bem para coordenar atividades e compartilhar significados com vistas a seus propósitos 
práticos (BAZERMAN, 2006, p. 31).

Desse modo, essa noção perpassa tanto os aspectos de linguagem como 
as perspectivas da compreensão sobre como os indivíduos se engajam para 
convencionar determinados gêneros em situações e propósitos específicos de 
interlocução. Miller (2009) afirma que é por meio da tipificação que surgem 
as analogias e os traços familiares de identificação de um tipo/forma, a partir 
de como essas tipificações são interpretadas em contexto de usos. Assim, é a 
tipificação da ação social que mobiliza o aparecimento de um gênero. 

Assume-se nesse presente artigo a concepção de gênero que embasa uma 
concepção em diálogo com as perspectivas anteriormente expostas, isto é, de 



que os gêneros são formas de ações sociais tipificadas nas quais determinados 
enunciados, por força de similaridades e recorrências, são interpretados e or-
ganizados de modo semelhante por um grupo, fazendo emergir dessa relação 
convenções ora estáveis, ou seja, os gêneros.

Outra definição basilar para a compreensão acerca dos gêneros é a ideia 
de comunidade discursiva que, conforme Swales (2009), constitui-se de grupos 
que agem e interagem de modos parecidos, que compartilham de determina-
dos gêneros comuns e que mantêm entre si feedback, quer seja para veiculares 
saberes e valores quer seja para ensinar a produzir outros gêneros (metagê-
neros), sobretudo, na relação dos mais experientes com os menos experientes. 

A comunidade discursiva propicia uma comunicação mais familiar aos 
seus membros, no que concerne ao uso dos gêneros para atender a propósitos 
comunicativos reconhecíveis. 

Swales (2009) postula que os propósitos comunicativos são intenções que 
emergem a partir de demanda social, isto é, o propósito focaliza uma determi-
nada ação retórica em torno de um objetivo comunicativo a ser atingido.

É através do gênero que as expectativas do propósito comunicativo po-
dem ou não ser cumpridas em relação ao propósito comunicativo inicial. Isso 
porque dependendo do grau de proficiência do sujeito em relação ao gênero, 
dos valores, crenças, hierarquia de uma comunidade e das atividades que se 
realizam nela. 

Na comunidade acadêmica, por exemplo, é comum que alguns gêneros 
apareçam com mais recorrência em relação a outros. É adequado observar 
também que esses mesmos gêneros são mobilizados de forma diferentes pelas 
pessoas que participam dessa comunidade para atingir determinados propó-
sitos comunicativos. 

Isso, por vezes, pode ser evidenciado em práticas de publicação de arti-
gos científicos, que apesar de sua estrutura retórica ora estável, distinguem-se 
quanto a sua concepção e produção em culturas disciplinares diferentes (AL-
VES FILHO, 2018; BEZERRA, 2009). 

Portanto, os gêneros são mais que formas estanques e jeitos sistemáti-
cos de organizar uma comunicação, mas constituem-se como artefatos socio-
culturais disponíveis em uma comunidade para que sejam utilizados pelos 
membros, com vistas a atingir propósitos comunicativos. Além disso, essa 
compreensão reafirma o fato de que gêneros estão sempre em processo de 
surgimento, de evolução e alguns, em desaparecimento, seguindo o curso das 
mudanças sociais. 



1.1 Os Metagêneros

O termo metagênero é para Giltrow (2002) um gênero que auxilia a mol-
dar outros gêneros, estabilizando-os em contextos específicos e executando a 
metalinguagem pelo próprio gênero. Há poucos estudos que se concentram na 
análise dos metagêneros, em virtude das tradições de pesquisa sobre como os 
gêneros se constituem sociorretoricamente, e menos sobre o caráter metage-
nérico dos gêneros, ou seja, explicar o gênero pelo gênero.

No Brasil, duas pesquisas empreendem reflexões sobre os metagêneros, 
como Nunes (2017) e Nunes; Silveira (2018) que analisam o memorando, con-
siderando-o a partir dos metagêneros que regulam sua composição no contex-
to em que é utilizado.

Esses autores afirmam que os metagêneros ajudam aos indivíduos no 
“falar da comunidade”, em forma de regulamentos escritos, muito embora se 
materialize na modalidade oral. Isso quer dizer que o metagênero facilita o 
aprendizado do sujeito na familiarização com uma determinada comunidade, 
de modo a engajar-se efetivamente. Outra característica que o define seria sua 
característica metalinguística e injuntiva, a partir das normatizações previstas 
neles, conforme afirma os autores anteriormente citados. 

Defende-se neste trabalho, pelo menos na comunidade acadêmica, a prin-
cípio, que os metagêneros não somente servem como reguladores e normati-
zadores na produção um determinado gênero, mas agem de modo mais com-
plexo, ligando os membros da comunidade a sistemas e conjuntos de gêneros. 

Isso quer dizer que, por exemplo, ao tomar um tutorial como sendo um 
metagênero, sua natureza genérica atua no intermédio de conhecimento pelos 
indivíduos sobre como atuar a partir de um conjunto de gêneros, com vistas 
a se situar numa comunidade discursiva. O sujeito usa o metagênero para se 
identificar e aprender a conhecer um sistema de gêneros, atuando ativamente 
com ele, e é influenciado ainda pela própria comunidade. 

Os manuais de metodologia científica apresentam-se como metagêneros 
que veiculam normas técnicas e textuais da produção de gêneros acadêmicos, 
sendo, por vezes, categorizados por áreas específicas como manuais de meto-
dologia na área de saúde e administração. Sua força injuntiva move os sujeitos 
a reproduzirem regras que ajudem, a início, na produção do gênero, como tam-
bém cumprir um propósito específico dentro uma atividade acadêmica. 

O contato com o gênero resenha, por exemplo, permite com que os indi-
víduos vão se apropriando dela e entrando em contato com outros gêneros, 
como o artigo científico, assim, ampliando a cadeia genérica, e o manual, que 
noutrora serviu à produção da resenha, agora, atua no ensinar a produzir o 
artigo.



Veja-se que o movimento não é unilateral, mas um processo de ida e volta 
ao metagênero, já que os manuais tendem a ensinar mais de um gênero, e no 
retorno a eles é que há a ampliação da prática do sujeito na produção dele. 

O conhecimento não está completamente no metagênero, mas no proces-
so que se constrói na relação entre um sujeito e os outros membros mais ex-
perientes da comunidade que exploram os gêneros e os metagênero para os 
membros iniciantes. 

O quadro esquemático abaixo ilustra o que se entende nessa pesquisa 
como o metagênero na rede complexa do sistema de atividades com sistemas 
e conjuntos de gêneros.

Figura 1: Os sistemas e conjunto de gêneros e os metagêneros na comunidade acadêmica.
Fonte: CANTUÁRIO, 2018.

O esquema mostra a relação que é estabelecida dentro de uma comuni-
dade discursiva, defendendo-se que os metagêneros, por essa ótica, ligam sis-
temas de atividades a sistemas de gêneros, que organizam seus conjuntos de 
gêneros e estes se inter-relacionam. Isso mostra que a natureza dos metagêne-
ros, ainda não muito bem definida, sugere uma complexidade a ser explorada.

Isso implica dizer que os metagêneros, conforme identificou Giltrow 
(2002), têm a função de orientar os membros de uma comunidade, mas acres-
centa-se a isso a função de manter uma comunidade discursiva, até certos pon-
tos, homogênea. Tal homogeneidade é compreendida em face dos aspectos que 
identificam, de alguma forma, a comunidade, como certos gêneros, propósitos 
e ações retóricas. 

Logo, os conhecimentos que regulam como deve ser escrita uma monogra-
fia ou um artigo, por exemplo, são frutos de saberes e valores epistemológicos 



de uma comunidade acadêmica e podem ser reunidos em metagêneros diver-
sos, como regulamentos, editais, tutoriais e manuais. 

2. OS TUTORIAIS E O MANUAL DE METODOLOGIA: A SEÇÃO DE 
INTRODUÇÃO 

O tutorial e manual de metodologia científica neste trabalho são abor-
dados como sendo metagêneros que transitam entre o conjunto de gêneros 
acessados pelos graduandos, sobretudo, quando precisam produzir gêneros 
acadêmicos. Para esse momento, esses metagêneros em análise serão estuda-
dos apenas no que concerne à seção de Introdução. E, para conferir, na íntegra, 
todo o conteúdo disposto no material, acessar os seguintes links: tutorial 1 
<disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCHFyaNMFXGtRCA-
-pU2zG3Jg>; tutorial 2 <disponível em: https://www.youtube.com/user/
DireitoCooperativo/videos>. 

Vejam-se no quadro 1 o que dizem os tutoriais 1 e 2, e o manual de meto-
dologia sobre a caracterização de Trabalho de Conclusão de Curso.

Quadro 1: Trecho dos Tutoriais 1 e 2 e do Manual de Metodologia sobre o TCC

“As instituições escolhem o tipo de TCC que irão aplicar [...] trata de uma questão específica [...]traba-
lho para submeter à aprovação. Monografia é um tipo de TCC, o artigo científico, relatório depesquisa 
(TUTORIAL1).

Etapa de obtenção de curso de nível superior [...] objetivo de garantir que os profissionais do nível-
superior saibam produzir conhecimento de caráter cientifico. Cada instituição pode definir os tipos 
emodos de fazer [...] tipo de TCC (projeto, produto), monografias, dissertação e tese são mais cobra-
dos, segue uma avaliação oral para verificar o domínio do trabalho [...] texto de autoria própria. Tem 
umaestrutura especifica pré-textuais textuais e pós-textuais, formatação definida pela ABNT parapa-
dronizar os TCC, mesma forma e aparência. (TUTORIAL 2)”. 

Estudo sobre tema específico, particular e que tenha valor representativo, obedecendo ao rigorme-
todológico e, dependendo dos fins para o qual se destina, tem aprofundamento. (MANUAL DEMETO-
DOLOGIA CIENTÍFICA)

Fonte: Cantuário (2018).

Os relatos dos dois tutoriais comungam a ideia de que o trabalho de con-
clusão de curso tem uma finalidade avaliativa, não saltando à interpretação a 
função epistêmica desse trabalho. Ao que parece interpretar, há uma subdivi-
são do TCC, ou seja, essa sigla comporta apenas uma nomenclatura geral para 
abranger diversos gêneros como a monografia, o artigo, relatório de pesquisa, 
etc. No tutorial 2, é mais evidente a ideia de normatização, ao citar a ABNT. 

O manual de metodologia ressalta o caráter técnico e metodológico do tra-
balho, aludindo à ideia de que os TCC têm alguns propósitos e dependendo 
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deles é que há ou não o aprofundamento de uma pesquisa. Percebe-se que pre-
domina uma visão típica de manuais em apresentar definições muito objetivas, 
pelo rigor estritamente formal. 

A seguir, no quadro 2, os tutoriais 1 e 2 apresentam a seção de Introdução 
da seguinte maneira:

Quadro 2: Trecho dos Tutoriais 1 e 2 sobre a seção de Introdução

“A sua introdução é onde você vai mostrar do que se trata o trabalho e qual é sua intenção e aíalgumas 
pessoas cometem um erro muito grave que é o seguinte: digamos que eu queria falar sobremarketing 
de relacionamento ou, sei lá, eu quero falar sobre medicina preventiva ou eu quero falarsobre fissão 
nuclear, fusão nuclear, fissão nuclear, enfim a qualquer tema essa lógica vai tá. Nãoadianta eu jogar 
o meu tema no meu TCC, “ah o meu TCC é sobre marketing”, legal daí o meuproblema então meus 
objetivos é sobre isso que eu falar”. Vai lá com o desenvolvimento, não é assimque funciona o seu 
problema, a sua questão de pesquisa. Os seus objetivos eles não caem deparaquedas no seu trabalho, 
o seu tema não brota por combustão instantânea.”. (TUTORIAL 1)

“De início, você precisa saber que sua introdução não pode ficar sem nenhuma dessas noveinforma-
ções, justificativa, apresentação do tema, problema, objetivo geral, objetivos específicos,metodologia, 
prévia dos capítulos, hipótese e prévia da conclusão. Esses elementos são fundamentaispara garantir 
que sua introdução tenha efetivamente começo meio e fim, demonstrando com clareza oescopo da 
pesquisa para que o leitor invista tempo e atenção para redigir uma introdução e comece oseu tra-
balho por ela, pois seu conteúdo vai direcionar as ações seguintes. A introdução deve serredigida em 
terceira pessoa com os verbos, o tempo passado, pois quando alguém for ler o texto, otrabalho já es-
tará pronto, essa parte do TCC deve consumir no máximo duas ou três páginas. Vamosentão conhecer 
e exemplificar os elementos da introdução.”. (TUTORIAL 2)

Fonte: Cantuário (2018).

Os tutoriais apresentam uma linguagem mais didática, no sentido de ex-
por a ideia com mais fluidez (PEREIRA, 2016) e apresentando a exemplifica-
ção, sobretudo, de maneira descontraída, através da fala. Não se percebe uma 
relação de interlocução do elaborador do tutorial com um público proficiente 
no campo do fazer científico; o diálogo parece acontecer em linha vertical: o 
elaborador, que depreende o conhecimento ensina àquele que é iniciante.

Além disso, ao apresentarem de modo injuntivo essa seção, parecem cor-
roborar com a ideia de que a introdução, recorrente em vários gêneros acadê-
micos, tem uma forma comum a todas as áreas e a todos os gêneros que a con-
tém. Em comum, os dois tutoriais prescrevem como sendo requisitos de uma 
introdução: tema, problema, objetivos, justificativa. Levantamento de hipótese, 
por exemplo, não comparece na abordagem do tutorial 1, mas é citada no 2. 

Outro aspecto a ser observado é o destaque dado à introdução no tutorial 
1, focando o tema e os seus objetivos aliados à relevância do trabalho, e o tu-
torial 2, enfatizando que há 9 elementos constituintes dessa seção. Isso parece 
supor que a introdução, no que é entendida comumente pelos dois tutoriais 



deve deixar clara sua motivação e o objetivo claro da proposta em relação ao 
tema escolhido.

A abordagem do conteúdo é, nesse sentido, feita a considerar que o leitor/
ouvinte do canal pouco sabe sobre como produzir a seção e eis então a necessi-
dade de veicular uma informação de modo conciso e rápido, sobretudo, porque 
essa é uma característica dos tutoriais em geral: ensinar um conteúdo de modo 
prático e rápido. 

No manual de metodologia (quadro 3), menciona-se o seguinte:

Quadro 3: Trecho do Manual de Metodologia Científica sobre o TCC

“A monografia corresponde a dois objetivos distintos: um externo (obter título) e outro interno(in-
quietação pessoal do pesquisador). Tem a mesma estrutura: introdução, desenvolvimento econclu-
são; Introdução: formulação clara do tema de investigação-é a apresentação sintética da questão,sua 
justificativa, objeto e objetivos, importância da metodologia utilizada e rápida referência atrabalhos 
anteriores realizados sobre o mesmo assunto”. (MANUAL DE METODOLOGIA)

Fonte: Cantuário (2018).

No que se pode afirmar, o manual estabelece uma distinção entre a mono-
grafia, considerando que ela tem duas peculiaridades quanto a sua motivação, 
o interesse de pesquisa e a consequência disso, obter títulos. Depois afirma 
que a introdução é uma seção na qual deve contar um tema delimitado, no per-
curso sintético de apresentação da pesquisa, abordando também a descrição 
metodológica e de pesquisas prévias. Ao tratar de uma apresentação sintética, 
o manual não orienta como isso deve ser feito, no mais, aponta apenas os cons-
tituintes dessa parte: tema, problema, objetivo, justificativa, pesquisa prévia e 
metodologia. 

E, comparando-se a abordagem de apresentação da seção de introdução 
entre os tutorias 1 e 2, e o manual de metodologia, percebe-se entre eles rela-
ções de aproximações, como o conteúdo e a compreensão sobre a funcionali-
dade dessa seção e, ainda, a ampliação da discussão sobre a “introdução” em 
diferentes gêneros, o que torna a compreensão desfocada de um propósito es-
pecífico do gênero, já que cada gênero tem suas formas prototípicas a partir de 
situações retóricas peculiares. 

Quanto às diferenças, a própria natureza do ambiente onde circulam os 
tutoriais e dos manuais influenciem, por exemplo, numa abordagem mais des-
contraída e didática dos tutoriais, além da disposição e transmissão do con-
teúdo, enquanto o manual parece engessar as informações e tornar a leitura 
mais técnica, na qual parece prevê um leitor que já tenha alguma prática em 
contexto de pesquisa, apresentando poucos exemplos e aproximações com a 
realidade prática da escrita cientificamente situada. 



Assim, percebe-se que os tutoriais buscam formas de tratar o mesmo con-
teúdo constante nos manuais, adequando os conteúdos em abordagens mais 
concisa e interativa com o leitor, aproximando-se com ele na medida em que 
transmuta essas informações de um metagênero mais aceito academicamente 
e considerado com maior valor de confiabilidade para um suporte mais dinâ-
mico e de acesso mais prático. Isso leva à interpretar que tutorial e manual 
muito mais que influenciadores sobre uma comunidade são influenciados pela 
comunidade

É pertinente ressaltar que ambos na categoria de metagêneros se com-
portam de jeitos diferentes a partir de propósitos similares, neste caso, ensinar 
como produzir a seção de introdução de TCC. 

Logo, pode-se afirmar que em termos de didatização os tutoriais passam 
à frente, fazendo com que os seguidores optem por eles em situação de como 
buscar estruturar a referida seção, em termos meramente estruturais. E rea-
firma-se que os manuais de metodologia estabelecem a já conhecida tradição 
acadêmica do rigor e da formalidade, também predominando o aspecto estru-
tural no ensino da seção de introdução. No plano do conteúdo, veja-se que não 
há inovação nem ampliação do conhecimento nos tutoriais. O que é dito por 
eles é o que consta no manual, de modo mais geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O intuito desse artigo era Refletir sobre o caráter didático dos tutoriais de 
youtube em relação aos manuais de metodologia científica, bem como as orien-
tações nele trazidas sobre a seção de Introdução. E, a partir dessa inquietação, 
algumas considerações como o fato de que Os tutoriais e o manual entendem 
uma estruturação retórica comum à introdução.

Em termos comparativos, os tutoriais parecem seguir o percurso tradicio-
nal de estruturação da seção de introdução, assim como o manual, no entanto, 
aqueles abordam exemplificações e direcionamentos de convencimento do lei-
tor a partir do que consideram mais importante na introdução, deixando o con-
teúdo mais didático; os tutoriais tendem a legitimar a confiança da informação 
ao público, tentando uma proximidade com os manuais.

A abordagem da introdução é mais direta nos tutoriais, enquanto no ma-
nual há uma segmentação direta sem exemplos precisos e detalhes de concei-
tuação. O tutorial 1 concebe a introdução como uma janela de visita ao traba-
lho, o tutorial 2 entende que essa seção serve a mostrar o escopo da pesquisa, 
e o manual ressalta a temática clara e uma visão mais concisa, sem descrições 
mais longas.



A introdução, ao que parece, ainda é tida como uma seção cuja estrutura 
escolar ainda se mantém presente, numa relação entre sua terminologia e seu 
propósito comunicativo, sendo vista não exatamente em relação ao TCC, mas 
aos trabalhos acadêmicos em geral que apresentam essa seção.

E os manuais de metodologia seguem uma abordagem tradicional tam-
bém no que concerne à seção de introdução. A organização e disposição das 
informações nesse metagênero permitem afirmar que ele ainda segue um pa-
drão tradicional de informações que preveem um leitor que já tem conheci-
mentos prévios e práticas de escrita na academia, o que permite gerar outro 
problema a ser respondido em estudos posteriores: Na pesquisa científica e no 
fazer ciência, de modo geral, o aspecto didático é necessário, priorizado, ou a 
dificuldade e obscuridade são um valor da ciência? 

À guisa de qualquer conclusão rígida e inflexível, considera-se, no que que 
pode observar até o momento, que os tutorias apresentam uma abordagem 
de mais fácil acesso ao conteúdo e à linguagem, mesmo que com informações 
superficiais e sem tantos aprofundamentos. E os manuais estabelecem um 
padrão mais rígido e formal na disposição da informação, não reverberando 
uma abordagem didática no sentido de apresentar o conteúdo prevendo um 
leitor mais iniciante em contexto acadêmico. Ou seja, tutoriais e manuais se 
aproxima em termos de conteúdo, mas estabelecem fronteiras no tratamento e 
apresentação das informações, muito embora partam de uma mesma forma de 
compreender a seção de introdução. 

REFERÊNCIAS

Livros e Revistas
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
BAZERMAN, Charles. A vida do gênero, a vida na sala de aula. In: DIONÍSIO, Angela Paiva; HOFFNAGEL, Judith 

Chambliss. (Org). Gênero, agência e escrita. São Paulo: Cortez, 2006. 
____. Escrevendo bem, científica e retoricamente: consequências práticas para escritores da ciência e seus profes-

sores. In: DIONÍSIO, Angela Paiva; HOFFNAGEL, Judith Chambliss. (Org). Gênero, agência e escrita. São Paulo: 
Cortez, 2006.

Atos de fala, gêneros textuais e sistemas de atividades: como os textos organizam atividades e pessoas. In: DIONÍ-
SIO, Angela Paiva; HOFFNAGEL, Judith Chambliss. (Org). Gêneros textuais, tipificação e interação. São Paulo: 
Cortez, 2006.

GILTROW, J. Meta-genre. In: COE, R.; LINGARD, L.; TESLENKO, T. (Org). The retoric and ideology of genre: strategies 
for stability and change. Cresskill: Hampton, 2002, p. 187-205. 

MILLER, Carolyn. Gênero como ação social. In: DIONÍSIO, Angela Paiva; HOFFNAGEL, Judith Chambliss. (Org). 
Estudos sobre: gênero textual, agência e tecnologia. Recife: Ed. Universidade da UFPE, 2009.

NUNES, Valfrido da Silva. Análise de gênero no mundo do trabalho: os usos do memorando nas práticas dos profis-
sionais do Instituto Federal de Pernambuco/ Campus Recife nos séculos XX e XXI. 2017. 306 f. Tese (Douto-
rado em Letras) – Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, 2017. 

____; SILVEIRA, Maria Inez Matoso. O papel dos Metagêneros na construção do Gênero: um fator de estabilidade 
genérica?. Calidoscópio, Vol. 16, n. 2, p. 303-314, maio/agosto, 2018. 



SWALES, John M. Sobre modelos de análise do discurso. In: BIASI-RODRIGUES, Bernadete; ARAÚJO, Júlio Cesar; 
SOCORRO, Cláudia Tavares de Sousa. (Org.). Gêneros textuais e comunidades discursivas: um diálogo com John 
Swales. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.

Vídeos do youtube: os tutoriais
INTRODUÇÃO DE TCC: Aprenda coo fazer uma introdução de TCC passo a passo. 2018. Disponível em: <https://

www.youtube.com/user/DireitoCooperativo/videos>. Acesso em: 01 nov. 2018. 
O QUE ESCREVER NA INTRODUÇÃO DO SEU TCC. 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/

UCHFyaNMFXGtRCA-pU2zG3Jg>. Acesso em: 01 nov. 2018

https://www.youtube.com/user/DireitoCooperativo/videos
https://www.youtube.com/user/DireitoCooperativo/videos
https://www.youtube.com/channel/UCHFyaNMFXGtRCA-pU2zG3Jg
https://www.youtube.com/channel/UCHFyaNMFXGtRCA-pU2zG3Jg


CONCORDÂNCIA NOMINAL: 
uma análise variacionista da 

língua falada em alagoas
Andressa Kaline Luna de Oliveira Marques1 

Aldir Santos de Paula2

INTRODUÇÃO

O uso da concordância nominal no falar brasileiro tem se tornado objeto 
de análise de algumas pesquisas sociolinguísticas variacionistas que buscam 
analisar como essa variável atrela-se a fatores internos ao sistema linguístico 
e a fatores sociais. Em Maceió (AL), Salgado et al (2006) analisa esse fenôme-
no linguístico centrando-se na concordância de número nos predicativos e nos 
particípios passivos contribuindo, com isso, com a ampliação do entendimento 
sobre a concordância nominal na capital alagoana. 

Assim como em Salgado et al (2006), este trabalho vem colaborar no estudo 
da concordância nominal na língua falada em Maceió, por meio da análise do 
uso do morfema de plural em sintagmas nominais que possuem como núcleo o 
substantivo. Partindo do pressuposto de que embora a língua portuguesa apre-
sente mecanismos de flexão de número, de gênero e de pessoa frequentemente 
ocorre o apagamento do morfema de plural em alguns elementos do sintagma 
nominal, doravante SN, o que proporciona que a concordância de número no SN 
se comporte como sincronicamente variável e se apresente de diferentes formas.

Para construção desta pesquisa toma-se para análise amostras de fala de 
maceioenses e busca-se verificar a correlação da concordância nominal e as 
variáveis extralinguísticas: escolaridade, faixa etária e sexo; bem como, com 
as variáveis linguísticas: posição linear, classe gramatical e relação da classe 
gramatical com o núcleo, o que será melhor explanado no decorrer do texto.

1. UM POUCO SOBRE A SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA

As discussões sobre os fenômenos variáveis da língua expandiram-se a 
partir de 1960 com o surgimento da Sociolinguística Variacionista que dispõe 

1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPGLL/UFAL).
2 Professor doutor do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPGLL/UFAL).



de critérios metodológicos próprios para a análise de tais fenômenos. Os estu-
dos realizados por Weinreich, Labov e Herzog (2006[1966]) marcam o pon-
to de partida dessa área de conhecimento e apontam uma série de variações 
linguísticas relacionadas a aspectos linguísticos e sociais, o que justificaria e 
explicaria a variação.

Em 1972, Labov publica Padrões Sociolinguísticos que representa a conso-
lidação da Sociolinguística Variacionista. Acoplando algumas pesquisas realiza-
das por ele, a obra expõe que os fenômenos de variação e mudança linguística 
estão relacionados às questões de valor social, o que lhe possibilita uma análise 
quantitativa da variação linguística e social. Nessa perspectiva, observa-se a 
correlação entre as variáveis linguísticas (sintáticos, morfológicos, fonéticos, 
lexicais e discursivos) e as variáveis extralinguísticas (idade, sexo, escolarida-
de e outros), de modo a explicar como os fatores sociais relacionam-se com o 
sistema linguístico.

De acordo com Labov (2008[1972]), a língua deve ser concebida como um 
sistema heterogêneo em constante processo de mutação que se relaciona dire-
tamente ao meio social em que se insere, de modo que a variação é inerente à 
língua. Vale ressaltar, que essa variação é sistematizada, não ocorre de forma 
aleatória e em toda parte do sistema do linguístico, uma vez que a língua com-
porta, além das regras variáveis, as categóricas.

Entende-se como regras categóricas as que não admitem outra forma de 
aplicação pelos falantes, que fazem parte de um núcleo de estruturas compar-
tilhadas, conferindo a língua certa estabilidade. Um exemplo de regra categó-
rica na língua portuguesa é a colocação do artigo em relação ao nome que ele 
determina – o artigo sempre é anteposto ao nome como em A boneca. A regra 
variável, por sua vez, relaciona duas ou mais formas linguísticas que podem 
ocorrer no mesmo contexto linguístico com o mesmo valor de verdade, por 
exemplo, no sintagma nominal A menina bonita, admite-se três formas de plu-
ralização: flexão em todos os elementos do sintagma, flexão nos dois primeiros 
elementos e apresentação da marca de plural apenas no primeiro elemento do 
sintagma nominal. 

O comportamento das regras variáveis é o foco da análise Sociolinguística, 
uma vez que são elas que impulsionam a variação linguística. Com base nisso, 
nesta pesquisa, busca-se analisar a regra variável que rege a concordância de 
número no sintagma nominal na comunidade de fala maceioense. 

2. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar por meio de uma aná-
lise descritiva, como ocorre a variável dependente concordância de número no 



SN na língua falada em Maceió, procurando evidenciar os condicionamentos 
linguísticos e extralinguísticos que podem influenciar no uso da marca formal 
de plural no SN.

Para isso, considera-se como dado de análise cada um dos elementos fle-
xionáveis dos sintagmas nominais que possuem duas ou três posições. Se o 
elemento apresentar a marca formal de plural, considera-se que há concordân-
cia, caso contrário, entende-se como ausência de concordância. Sabe-se que o 
termo concordância não é bem apropriado para todas as situações, conside-
rando que alguns sintagmas apresentam marcação em apenas um elemento, 
não havendo adequação flexional entre os termos.

Nesses casos, o mais exato seria falar em indicação de pluralidade, mas 
optou-se por abordar a nomenclatura utilizada em outras pesquisas, como em 
Scherre (1988), Brandão (2011), Pinheiro (2012) e Silva (2014), que tratam a 
marcação de plural em qualquer um dos elementos do SN como concordância.

Tomou-se para análise, nesta pesquisa, amostras de fala de 48 informantes 
de Maceió que foram entrevistados sobre assuntos do cotidiano como família e 
política e estratificados através dos seguintes critérios: sexo; escolaridade (bai-
xa escolaridade (até o 5º ano), ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), ensino 
médio (completo ou não) e ensino superior (completo ou não)) e faixa etária 
(dos 16 aos 35, dos 36 aos 55 e de 56 a 80 anos).

A fim de verificar quais variáveis linguísticas e extralinguísticas correlacio-
nam-se com a marcação de plural no SN utilizou-se o programa computacional 
GoldVarb X que indicou que a variável linguística classe gramatical não é signifi-
cativa para a marcação de plural no SN. Os demais fatores abordados, por sua vez, 
mostram-se correlacionados com essa marcação, como apresentado a seguir.

2.1 Variáveis linguísticas

Na análise da correlação da variável posição linear e o uso da marca de 
plural no SN se tem observado em algumas pesquisas sociolinguísticas, a exem-
plo as realizadas por Braga e Scherre (1976), Braga (1977) e Scherre (1978), 
uma forte relação entre a primeira posição do SN e o uso do morfema de plural. 
Nesta pesquisa obteve-se os seguintes resultados:

Quadro 01- Efeito da variável posição linear na presença da marca de plural em elementos do SN.

Posições Frequência % P.R.

1ª posição 1582/1594 99 0,84

2ª posição 900/1594 57 0,20

3ª posição 114/244 47 0,14

Fonte: Autores (2018).



Os pesos relativos apresentados indicam, assim como nos trabalhos pio-
neiros, a primeira posição como a que mais favorece o uso do morfema de plu-
ral ocorrendo um decréscimo acentuado a partir da segunda posição. Sobre a 
variável relação da classe gramatical com o núcleo verificou-se que as classes 
que se apresentam posteriores ao núcleo tendem a apresentar menos o morfe-
ma de plural do que as classes antepostas, como apresentado a seguir.

Quadro 02 - Efeito da relação da classe gramatical com o núcleo.

Fatores Frequência % P.R.

Indefinido e quantificador antepostos 285/292 98 0,56

Artigo e demonstrativo antepostos 1190/1196 99 0,84

Possessivo anteposto 140/147 95 0,84

Adjetivo anteposto 27/30 90 0,35

Possessivo, adjetivo e quantificador pospostos 103/176 59 0,27

Fonte: Autores (2018).

Verifica-se no quadro que artigos, demonstrativos e possessivos antepos-
tos são os que mais favorecem o uso do morfema de plural enquanto que o 
adjetivo posposto se destaca como desfavorecedor do uso do morfema. 

2.2 Variáveis extralinguísticas

Tem-se observado nas pesquisas sociolinguísticas a forte correlação entre 
a língua e a variável escolaridade. No trabalho de Scherre (1988), por exemplo, 
verifica-se que a frequência de uso da variante estigmatizada no sintagma no-
minal entre os informantes com menor escolaridade é maior do que entre os 
do grupo que apresenta característica inversa. Neste estudo obtém-se resulta-
do semelhante, apresentado no quadro a seguir:

Quadro 03 - Efeito da variável escolaridade na presença de marca plural em elementos do SN

Fatores Frequência % P.R.

Baixa Escolaridade 491/792 62 0,20

Ensino Fundamental 543/741 73 0,44

Ensino Médio 686/922 74 0,46

Ensino Superior 876/977 90 0,80

Fonte: Autores (2018)



Como pode ser observado há uma relação diretamente proporcional entre 
o nível de escolarização e o uso da marca de plural no SN, pois com o aumento 
do nível de escolarização aumenta-se o uso de concordância. 

Em relação a variável sexo, geralmente observa-se nas pesquisas sociolin-
guísticas que as mulheres demonstram uma maior sensibilidade para os uso 
das formas linguísticas de prestígio, logo tendem a apresentar mais concordân-
cia do que os homens, confirmando a hipótese de Labov (1988[1972]). Neste 
trabalho obteve-se os seguintes resultados:

Quadro 04 - Efeito da variável sexo na presença da marca de plural em elementos do SN.

Sexo Frequência % P.R.

Feminino 1340/1772 76 0,53

Masculino 1256/1660 76 0,46

Fonte: Autores (2018).

Ao observar o quadro 04 percebe-se que homens e mulheres assemelham-
-se em relação ao uso da concordância nominal, apresentando a mesma por-
centagem. No entanto, ao observar os pesos relativos verifica-se que o sexo 
feminino tende a utilizar um pouco mais o morfema de plural no SN (0,53) do 
que o sexo masculino (0,46). 

Em relação a variável faixa etária, algumas pesquisas, como a realizada 
por Brandão (2011), verificam a faixa etária intermediária como favorecedora 
do uso da marca de plural no SN. Nesta pesquisa, no entanto, observa-se que 
a faixa etária utiliza com maior frequência a marca formal de plural do que as 
demais faixas etárias analisadas, o que pode ser observado no quadro 05.

Quadro 05 - Efeito da variável faixa etária na presença da marca plural em elementos do SN.

Faixa Etária Frequência % P.R.

De 16 aos 35 1190/1433 83 0,67

De 36 aos 55 747/1040 72 0,40

De 56 a 80 659/959 69 0,34

Fonte: Autores (2018).

Verificou-se, portanto, em relação as variáveis extralinguísticas, que as 
pessoas do sexo feminino, que possuem maior nível de escolaridade e que per-
tencem a faixa etária mais baixa tende a utilizar mais a concordância nominal 
do que os falantes que possuem características inversas.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho tomou-se como objeto de análise a concordância de núme-
ro no sintagma nominal na língua falada em Maceió com base nos pressupostos 
teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista. Para isso, analisou-se 
amostras de fala de 48 informantes de Maceió que foram estratificados através 
dos seguintes critérios: sexo; destacam-se como favorecedores da concordân-
cia escolaridade (baixa escolaridade (até o 5º ano), ensino fundamental (do 6º 
ao 9º ano), ensino médio (completo ou não) e ensino superior (completo ou 
não) e faixa etária (dos 16 aos 35, dos 36 aos 55 e de 56 a 80 anos). 

Ao considerar a correlação da concordância nominal e as variáveis extra-
linguísticas: escolaridade, faixa etária e sexo; bem como, com as variáveis lin-
guísticas: posição linear, classe gramatical e relação da classe gramatical com 
o núcleo constatou-se que os falantes mais escolarizados, pertencentes à faixa 
etária mais baixa e do sexo feminino são mais propensos ao uso da concordân-
cia nominal do que os que possuem características inversas. 

Na análise das variáveis linguísticas, observa-se que a classe gramatical 
não se mostra correlacionada com o objeto de análise e que a primeira posição, 
artigos, demonstrativos e possessivos antepostos nominal.
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CULTURA E LINGUAGEM: 
da dialética de classes 

Laécio Fernandes de Oliveira1 
Linduarte Pereira Rodrigues2

INTRODUÇÃO

Os termos cultura e linguagem demarcam terrenos simbólicos de repre-
sentação do mundo e meios pelos quais o homem interage, constitui e é cons-
tituído através das suas relações sociais, caracterizando-se como um processo 
dialético de formação que evidencia a relação do meio social na constituição do 
indivíduo e deste na constituição da sociedade. 

Com os estudos culturais se fortalece a ideia de cultura como uma carac-
terística universal de todos os homens. Visto que apenas o homem, enquanto 
animal, pode acessar a cultura, produzir ferramentas e símbolos para sua so-
cialização e sobrevivência. Não se concebendo, pois, sociedade sem cultura ou 
cultura longe do alicerce social, frente a essa lógica, a linguagem ou produção 
dos símbolos é a essência genérica para a cultura humana, nomeada por Bau-
man (2002) como consciência da sociedade moderna. Diante disso, cultura e 
linguagem apresentam-se como campos de representação de valores culturais 
e relações de poder entre indivíduos e entre classes sociais3.

A esse respeito, palavras, textos representam ideias, da mesma forma que 
as ideias incorporam palavras, textos e denominam-se linguagem, meio pelo 
qual, segundo o pensamento Vygotskyano (1989), os indivíduos interagem 
no meio social, cultural e se desenvolvem, sendo na relação com outros, na e 
pela linguagem que o sujeito se constitui e é constituinte de outros sujeitos. 
Desse modo, é através da linguagem que acessamos, marcamos a cultura e, 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores - PPGFP/UEPB. 
E-mail: lfoliveira.36@gmail.com
2 Professor Doutor do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores - PPGFP/UEPB. 
E-mail: linduartepr@gmail.com
3 O termo classe está sendo entendido no âmbito deste artigo como “um fenômeno histórico, que unifica uma 
série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto da matéria-prima da experiência como 
na consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico” (THOMPSON, 1987, p. 9). A classe é definida, de acordo 
com o autor, pelos homens enquanto vivem a sua própria história, encarada como uma relação histórica onde 
pessoas (por mais diferentes que sejam) sentem e articulam uma identidade que as unem para prosseguir aquele 
processo de luta constante. 



através das trocas simbólicas, possibilitamos a interlocução, a manutenção ou 
interrupção das relações, o pensamento abstrato e a formulação de conceitos 
(ARAÚJO, 2004). Neste contexto, definimos cultura como instância simbólica 
de representação e transmissão de valores nas relações entre as classes sociais, 
ela propicia e estabelece a ordem social. 

Tendo em vista a intrínseca relação entre cultura e linguagem enquanto 
espaço dialético de classes, buscamos em nosso estudo evidenciar a materia-
lidade textual como produto de linguagem que opera na cultura como prática 
social. Linguagem e cultura refletem as relações sociais e afirmam-se como lu-
gares de ação comunicativa e de interlocução entre sujeitos, meios pelos quais 
são possíveis representar e apresentar visões da realidade, lugares de disputas 
e tensões entres indivíduos e suas classes sociais. De forma distinta, mas in-
ter-relacionadas, a cultura atua como lugar simbólico de demonstrações das 
relações de poder e disputa entre grupos sociais; e por sua vez a linguagem 
afirma-se como fenômeno que torna possível a materialidade e visualização 
dessas tensões e disputas de classes. Fato que torna a cultura representante de 
um sistema simbólico de valores socioideológicos e a linguagem como matéria 
textual opaca atuante na cultura como prática social. 

1. ESTUDOS CULTURAIS

O termo cultura é discutido pelo sociólogo Bauman a partir de alguns mo-
vimentos semânticos: primeiro em seu livro A cultura da Práxis, de 1975, o 
sociólogo discute cultura como forma de sistema em que cada um é membro 
de uma população, seja grupo étnico ou religioso, prevalecendo a ideia de con-
junto e por meio deste haveria o compartilhamento de experiências, costumes 
e valores, tornando uma cultura diferenciada, responsável por si e autossufi-
ciente. “Cultura da Práxis” de acordo com Bauman é local de vivência e controle 
de vida, organização de comportamentos, meio pelo qual se preserva padrões. 
Essa ideia estaria centrada no período iluminista francês, ao considerar que 
havia uma cultura ideal, universal, associada à promoção do aprendizado, à 
civilização e uma hierarquia social. 

Segundo, diferentemente das inquietações modernas que nasciam do de-
masiado desejo de controle oriundas da noção de cultura como “fábrica de or-
dem” e uma espécie de dispositivo antialeatoriedade, visando o estabelecimen-
to e manutenção desta ordem por meio da transmissão e fixação de valores, 
sobretudo através das instituições sociais, como a escola, na pós-modernidade. 
Segundo Bauman (1998, p. 04), a ideia de liberdade, mais do que uma ambição, 
se tornou uma constante e indispensável exigência contemporânea, alimenta 



as inquietações pós-modernas, principalmente, a segurança que tanto nos ser-
viu como promessa de um mundo melhor não pode mais nos servir. 

Vivemos na companhia da ansiedade que se intensifica a medida que mais 
nos apropriamos da realidade. Isto contraria toda rigidez e disciplina estru-
tural da ordem moderna, na qual as ações humanas encontravam certezas e 
segurança. “O anseio de liberdade, portanto, é dirigido contra formas e exigên-
cias particulares da civilização ou contra a civilização como um todo” (BAU-
MAN, 1998, p. 09). Com isso, desloca-se para a contemporaneidade com uma 
constante sensação de movimento do ser, de incertezas e inseguranças como 
lugares cada vez mais centrais nos modos de vida que estão diretamente co-
nectados à organização dos espaços e ao controle da ordem (tanto no que se 
refere aos problemas de ordem coletiva quanto de ordem individual).

Neste contexto, Bauman (1998) afirma que as instituições tornam-se cen-
tros de estabelecimento do poder e ordem, a exemplo da escola ao ser conside-
rada como um espaço legítimo do saber, em época de políticas neoliberais sob 
o exercício do governo e de uma educação, institucionalizada ou não, torna-se 
um meio essencial de produção de sujeitos contribuintes para uma lógica com-
petitiva neoliberal e, consequentemente, imersos neste sistema, produzem sa-
beres e práticas que também correspondem a essa mesma lógica. 

Em outra obra, A cultura no Mundo Liquido Moderno, Bauman (2013) fala 
sobre cultura enquanto informação, algo fluido e em movimento: a globaliza-
ção torna os distanciamentos relativos e as culturas se encontram e se mis-
turam. Com a cultura digital e os avanços científicos e tecnológicos, estamos 
expostos ao mundo digital que nos mostra coisas diferentes do que tem à nossa 
volta imediata, são outras formas americanas, outros sistemas americanos, os 
preços, as formas de se vestir recebem influência para além do local e do nacio-
nal. Conforme Thebaldi (2015, p. 232): 

[...] a cultura torna-se um dispositivo de sedução dos sujeitos, objetivando criar desejos e respec-
tivas promessas de satisfação - sem, porém, saciá-las de fato. Todavia, de acordo com Bauman, a 
valorização das práticas de consumo vem produzindo câmbios nas formas de exercer a cidadania 
e de construir as identidades. Por efeito, atravessaríamos um movimento de embaralhamento en-
tre as categorias ideais de cidadão e consumidor, de maneira que os indivíduos estariam sendo 
apreciados mais por seu potencial de consumo. Isto é, mais valorados como consumidores do que 
enquanto cidadãos.

Estamos lidando com todos os tipos de propostas e sugestões, tentações, 
atrações disponíveis no mundo, construímos nossa própria identidade a partir 
disso. É essa a cultura contemporânea, principalmente, a cultura da força críti-
ca, da novidade, do fluxo de coisas, “padrões” e modas que mudam rapidamen-
te. E o papel da cultura consiste não em preservar, mas em mudar. 



Hall (2003) entende que este movimento da cultura é inseparável das iden-
tidades, pois são as identidades que reciclam a substância cultural, asseguram 
sua continuidade e sua capacidade de mudança num “movimento paradoxal”, 
tendo em vista que seu enfoque é sempre a diferença, a natureza inerentemen-
te “hibridizada de toda identidade”. De acordo com o autor, este movimento 
tende a se desfazer quando se entende que “a identidade é um lugar que se 
assume uma posição, uma costura de posição e contexto, e não uma essência 
ou substância a ser examinada” (HALL, 2003, p. 15-16). 

Frente ao exposto, a cultura é perpassada por um entrelaçamento das prá-
ticas sociais, entendida como um dispositivo de manifestação simbólica que 
reflete essas práticas e, consequentemente, uma forma comum de atividade 
humana através da qual homens e mulheres constroem a história. Sob essa ló-
gica, Hall (2003) assegura que a cultura simboliza relações estabelecidas entre 
as classes sociais e ao manter relações com estruturas sociais de poder, por 
meio de políticas culturais, provoca tensões e rupturas na posição destas. Con-
figurando-se como:

[...] a dialética entre o ser e a consciência social: inseparáveis em seus polos distintos (em algumas 
formulações alternativas a dialética entre ‘cultura’ e ‘não cultura’, [...] cultura ao mesmo tempo 
como os sentidos e valores que nascem entres as classes e grupos sociais diferentes, com base em 
suas relações e condições históricas, pelas quais eles lidam com suas condições de existências e 
respondem a estas; e também como as tradições e práticas vividas através das quais esses ‘enten-
dimentos’ são expressos e nos quais estão incorporados (HALL, 2003, p. 142). 

Deste lugar simbólico representativo de uma dialética entre o ser e a cons-
ciência social possível para visualizar rupturas e tensões entre grupos/classes 
sociais surge, ao modo do indiano Bhabha (1998), um espaço de resistências 
e hibridismo cultural em oposição às políticas culturais pós-modernas opres-
sivas, caracterizado pelo autor como espaço fronteiriço, intermediário entre o 
passado e o presente que (re)inscreve o imaginário social das sociedades, bem 
como descreve a contemporaneidade cultural. Nesse sentido, “o espaço inter-
mediário ‘além’ torna-se um espaço de intervenção no aqui e agora [...] requer 
uma noção de novo que sintoniza com uma estética hibrida” (BHABHA, 1998, 
p. 27). 

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com ‘o novo’ que não seja parte do continuum 
de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo como ato insurgente de tradução cultural. Essa 
arte não apenas retoma o passado como causa social ou precedente estético ela renova o passado, 
reconfigurando-o como um ‘entre-lugar’ contingente, que inova e interrompe a atuação do pre-
sente. O ‘passado-presente’ torna-se parte da necessidade, e não da nostalgia, de viver (BHABHA, 
1998, p. 27).

Disto, o autor afirma que resulta em deslocamentos - o “entrelugar” - re-
lacionado ao modo como grupos subalternos posicionam-se diante do poder e 



como realizam estratégias de empoderamento gerando os posicionamentos - 
“entrelugares” - onde aparecem, com maior nitidez, questões de âmbito comu-
nitário, social e político. De outra forma, o conceito de “entrelugar”, formulado 
pelo indiano, está relacionado à visão e ao modo como grupos/classes, posi-
cionados numa hierarquia social e econômica inferior, fazem frente ao poder e 
realizam estratégias de resistências. 

2. LINGUAGEM COMO PRÁTICA SOCIAL E MULTIMODALIDADE/
SEMIÓTICA

A linguagem, enquanto prática social, possibilita nossa interação como 
mundo e o acesso aos bens e valores simbólicos produzidos pelo homem e re-
presentados na cultura. A linguagem é meio para marcação da cultura, a in-
terlocução e o pensamento abstrato. De acordo como Vygotsky (1989), é pela 
linguagem que o indivíduo constitui e é constituinte de outros sujeitos, num 
processo mediado pelos signos (palavra) e pela interação com o mundo produz 
símbolos, cultura. 

Sem a linguagem não há acesso à realidade e não há pensamento, pois ela 
reflete o pensamento e o materializa. Segundo Araújo (2004), o pensamento é 
sempre acerca de alguma coisa, por isso é linguagem, porque revela intenções, 
discursos e formações discursivas.

De acordo com a autora, à linguagem subsiste um “processo de semiose ou 
significação” com base para um “sistema de símbolos e de signos linguísticos 
codificados por meio de regras de emprego” (ARAÚJO, 2004, p.09). Contudo, 
sem o contexto de comunicação que envolve a subjetividade dos interlocuto-
res não existe linguagem. Sendo também inerente à linguagem as dimensões 
do signo de significar os estado das coisas, de fazer referência a um valor de 
verdade e simbolizar a partir de um comportamento em uso numa situação 
comunicativa, com valor na relação entre interlocutores. 

À luz de Santaella (2004), a linguagem é mediadora entre o homem e o 
mundo, é um universo simbólico em que natureza, sociedade e indivíduos se 
encontram unificados. Configura-se não apenas como uma língua histórica fa-
lada por um povo, mas, sobretudo como processos simbólicos que envolvem 
gestos, sons, figuras e demais sistemas instituídos no seio de uma cultura, com 
a dupla finalidade de captar ou compreender e transmitir a forma e os limites 
dessa compreensão. 

A linguagem assume, assim, papel social, ela molda a sociedade e é molda-
da por ela, coadunando com campo teórico da semiótica. Como aponta Vieira e 
Silvestre (2015, p. 10), muda-se o “enfoque linguístico para o recurso semióti-
co, para descrever, interpretar e explicar como as pessoas produzem artefatos 



ou eventos comunicativos e como os interpretam em contextos e situações e/
ou práticas específicas”. 

Sob essa perspectiva, a linguagem passa a ser considerada materialidade 
textual, um produto de linguagem que opera na cultura como prática social de 
acordo com (RODRIGUES, 2016). Um exemplo é o texto seguinte: 

Fonte: O grafiteiro Banksy. 

O referido texto é uma obra do grafiteiro britânico e artista de rua conhe-
cido como Bansky. O contexto de circulação do texto é um acampamento onde 
vivem 4,5 mil migrantes em condições precárias na cidade de Calais/ França 
(2015), que se tornou símbolo da crise migratória. O texto/grafite mostra Steve 
Jobs - empresário do ramo tecnológico - vestido como refugiado, carregando 
uma “trouxa” e um velho computador Macintosh. Em um raro comunicado pu-
blicado em seu site, o grafiteiro lembrou que o fundador da Apple, que faleceu 
em 2011, era filho de um imigrante sírio.

Sempre tentam nos fazer acreditar que a imigração representa perda de recursos para os países, 
mas Steve Jobs era filho de um imigrante sírio. A Apple é a empresa mais lucrativa do mundo, paga 
mais de US$ 7 bilhões anuais em impostos e só existe porque a entrada (nos Estados Unidos) de um 
jovem natural de Homs foi permitida (BANKSY, 2015).

O referido texto, em linguagem simbólica, usa como personagem da nar-
rativa Steve Jobs, que se tornou ícone de uma empresa de sucesso (Apple). A 
personagem carrega consigo um computador (objeto/signo) que remete a um 
entrelugar de relações semânticas entre a ideia que temos de passado, como 
atraso tecnológico, e presente/futuro, que evidencia a história de sucesso do 



empresário que carrega uma “trouxa” (signo caracterizador de uma identida-
de imigratória) para ser homem-símbolo que contesta os argumentos do atual 
presidente dos Estados Unidos, contrário à presença de imigrantes no país. 

Vista a partir desta análise, a linguagem é materialidade textual opaca, 
pois carrega consigo discursos e formações discursivas características de mo-
mentos históricos e socioculturais, que envolvem grupos de trabalhadores e 
a classe social de migrante, refletindo uma determinada passagem cultural 
do “aqui” e “ali”. Como esclarece Bhabha (1998), essas tensões refletem uma 
diáspora econômica e política do mundo moderno, que “encarnam o ‘presente’ 
benjaminiano: aquele momento que explode para fora do contínuo da história. 
Essas condições de deslocamento cultural e discriminação social - onde sobre-
viventes políticos tornam-se as melhores testemunhas históricas” (BHABHA, 
1998, p. 28).

3. LINGUAGEM E CULTURA: TENSÕES, RUPTURAS E DISPUTAS DE 
CLASSES

Evidenciando o poder da linguagem e seu destaque nas sociedades con-
temporâneas, reforçamos a ideia de que o sujeito se constitui de/a partir da lin-
guagem, que esta não é transparente, nem neutra, sua opacidade carrega con-
teúdo simbólico e por meio dela nos defrontamos com o mundo e com outros 
sujeitos, com a história e com sentidos, continuamente, damos nossa contribui-
ção com nossas ações e pensamentos, reproduzindo-os ou transformando-os.

À linguagem são inerentes diversos modos semióticos por suas múltiplas 
características de seus sistemas, mas sua abordagem consiste em pesquisar os 
recursos semióticos dos diversos sistemas articulados e presentes nos textos 
multimodais (VIEIRA; SILVESTRE, 2015). Frente a isto, associamos a lingua-
gem ao lugar, também disposto por Bhabha (1998), à cultura, como um espaço 
hibrido, visto que surge na inscrição de signos da memória cultural onde é pos-
sível visualizar posições sociais e atividades políticas. A este respeito destaca-
mos o texto a seguir. 



Fonte: O grafiteiro Banksy.

O texto em questão está situado no contexto do Estado de Nova York, na ci-
dade do Brooklyn, numa parede, ao lado de um posto de gasolina abandonado. 
A obra retrata um empresário, provavelmente do ramo imobiliário, com vista 
apenas nos lucros. Com um chicote representado por uma seta típica dos gráfi-
cos indicadores das bolsas de valores, ele expulsa antigos moradores do local, 
configurando-se também como uma crítica ao posicionamento político do pre-
sidente dos Estados Unidos – Donald Trump privilegiando sempre o capital. 
Segundo informação vinculada ao site Pensar Contemporâneo, o autor deste 
texto é também o grafiteiro Banksy (2017), conhecido por suas mensagens po-
líticas e satíricas sobre a atual situação do mundo. 

O texto possui uma linguagem que simboliza um pensar pós-moderno 
que, de acordo com Bauman (1998), atribuiu às forças de mercados, de forma 
cada vez mais forte, o poder de comandar a nova ordem do mundo, sem aten-
tar para as características da cultura em estar constantemente em movimento 
e em função de sua mobilidade. Disso, surgem novas relações ou pontos de 
convergência a todo instante, causando-nos insegurança na vida diária. Fren-
te a este modo de pensar, tendemos a reavaliar “todos os valores [...] mas os 
valores reavaliados não garantem necessariamente um estado de satisfação” 
(BAUMAN, 1998, p. 10). 

Sob esta ótica, o texto do grafiteiro traz em sua materialidade símbolos 
culturais, a exemplo do chicote com uma seta na ponta simbolizando do siste-



ma capitalista da bolsa de valores e, se não bastasse, o mesmo chicote é empu-
nhado por empresário usando um capacete, símbolo da construção civil. Tudo 
imerso em contexto histórico cultural de um país cujo presidente também é 
um grande empresário, sendo criticado por muitos por sua política capitalista. 

Vê-se assim que a linguagem apresenta-se como meio semiótico que é per-
passada por discursos e formações discursivas reveladores(as) de intenções. 
Como nos alerta Araújo (2004), ela também é multimodal, traz cores e símbo-
los que remetem à questões culturais, os personagens apresentam-se em po-
sições gestuais simbólicas que evidenciam tensões, choques entre identidades 
de grupos e classes sociais (classe média versus a classe dos moradores de rua), 
evidenciando o que pontua Hall (2003): a identidade é construída/ressignifica-
da, continuamente, articulada aos modos como estamos sendo representados, 
interpelados pelos sistemas culturais com os quais nos identificamos. Assim, 
linguagem e cultura operam “nos interstícios de uma gama de práticas sociais: 
é espaço da instalação, o espetáculo da estatística social, o tempo transitivo do 
corpo em performance” (BHABHA, 1998, p. 27). 

4. O DESLOCAMENTO, O “ENTRELUGAR” DA CULTURA 

A Cultura sob a ótica de Bhabha (1998), não é uma identidade estática, 
nem uma essência que pode ser consertada no tempo e no espaço, pelo con-
trário, é algo fluído, algo que está sistematicamente em movimento. É um “cal-
deirão” de vários elementos distintos que são regularmente adicionados e que 
estão regularmente transformando nossas identidades culturais. 

Nestes termos, Bhabha (1998) afirma que o trabalho na fronteira da cul-
tura exige um encontro com “‘novo’ que não seja continuidade nem do passado 
nem do presente, mas cria uma ideia do novo que insurge sobre a tradução 
cultural, como uma arte [...] que renova o passado reconfigurando-o como um 
‘entre-lugar’” (BHABHA, 1998, p. 27). 

Nesse sentido, a posição de fronteira permite maior visibilidade das estru-
turas de poder e de saber, o que pode ajudar na apreensão da subjetividade de 
povos subalternos, como podemos perceber no texto a seguir, que tem como 
suporte a parede do banco Itaú na cidade de Campina Grande-PB. 



Fonte: acervo do pesquisador. 

O contexto sociocultural de circulação do texto é o ano de 2014, veiculado 
ao site G1.globo.com, período em que estava ocorrendo, desde o ano de 2013, 
uma alta dos juros que deixou a poupança menos atrativa em 2014, segundo 
esclarece o site: “selic saiu de 7,25% no meio de 2013 para 11% desde abril 
deste ano; rendimento da poupança é menor que fundos de investimentos”. 

O texto traz algumas inscrições acompanhadas do seguinte enunciado 
“pinta com os juros”, em que se pode perceber, diante do contexto em questão, 
a evidente manifestação contrária a cultura política e econômica vigente no 
país. O texto também evidencia a linguagem e a cultura como espaços de ma-
nifestação e reconhecimento “de outro lugar e de outra coisa”, como nos alerta 
Bhabha (1998), que leva a experiência da história além da hipótese instrumen-
tal, evidenciando-a como espaço de intervenção que emerge nas aberturas cul-
turais e introduz a invenção criativa dentro da existência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A linguagem é ponte entre o mundo e os sujeitos, intermedia o desenvol-
vimento cognitivo como descrito, além de carregar características biológicas e 
psicossociais implicadas no funcionamento dos sistemas semióticos, em voga 
atualmente. Através da linguagem e seus sistemas simbólicos, o homem ex-
pressa seu imaginário atrelado a uma visão de mundo específica que é a pró-
pria cultura. 

Por ser materialidade de discursos e seus efeitos de sentidos, a linguagem 
é multifacetada, opaca por natureza, reflete os processos: histórico, cultural, 
político e social, vivenciados pelo homem. Ela evidencia suas lutas e confli-
tos. Dessa forma, destacamos que a palavra, escrita ou falada, utilizada pelo 
homem, como expressão e transmissão de desejos, é linguagem permeada de 



simbologias. Para tanto, o homem faz uso de sinais/imagens que não são me-
ramente descritivos, mas simbólicos(as), implicando alguma coisa para além 
do seu significado manifesto e imediato, o que exige do outro, leitor/cooenun-
ciador, um olhar semiótico, multimodal, conhecimentos de mundo, de culturas 
dentro de um processo hibrido e dialógico.

No mais, esperamos ter evidenciado neste trabalho, a cultura como lugar 
simbólico de demonstrações das relações de poder, tensões e disputa entre 
grupos sociais, tendo a linguagem como prática social que torna possível a ma-
terialidade e visualização dessas tensões e disputas de classes. 
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INTRODUÇÃO

De modo geral, a língua se manifesta por meio da oralidade e da escrita e 
da relação entre elas. De acordo com Koch e Oesterreicher (2013), essa relação 
tornou-se um dos objetos centrais da pesquisa na área da Linguística nos últi-
mos anos. 

Considerando a linguagem como interação social entre interlocutores, 
estudiosos, como (MARCUSCHI, 2010), (FÁVERO, 2005), (PRETI, 2006, 2009) 
tentam, baseados em seus estudos, estabelecer a relação entre oralidade e es-
crita. Para Marcuschi (2010), o oral e o escrito se instituem em um continuum, 
pois fala e escrita, dependendo do contexto de materialização, podem possuir 
objetivos semelhantes que se completam proporcionando entre ambas uma 
continuidade. 

Apesar disso, a escola do século XXI ainda tem discutido pouco sobre a 
temática. Isso ocorre mesmo tendo como norteador Documentos Oficiais que 
preveem o ensino não dicotômico da língua. Os Parâmetros Curriculares Na-
cionais (PCN) de Língua Portuguesa, por exemplo, trouxeram uma proposta 
fundamentada na importância do ensino reflexivo que tenha como base tanto 
os gêneros escritos quanto os orais. 

O estado de Pernambuco, ao criar os Parâmetros para Educação Básica 
de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental e Médio, em 2012, à luz dos 
PCN (1998), além de primar pelo ensino da escrita e da oralidade, através da 

1 Mestranda do curso de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) da Universidade de Pernambuco (UPE), 
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2 Doutor em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba, com estágio sanduíche na Universidade Presbite-
riana Mackenzie e na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É professor da UFRPE.



produção textual baseada em gêneros, ainda prevê, na página 62, a relação en-
tre o oral e o escrito propondo situações nas quais haja esse engajamento. 

Desse modo, assumimos como norteadora dessa investigação a hipótese 
de que os estudantes concluintes do Ensino Fundamental - anos finais – podem 
empregar, em produções de textos escritos, recursos constitutivos da modali-
dade oral, assim como a paráfrase (JUBRAN, 2006), não apresentando apro-
priação consciente desse uso e podendo não conhecer o valor semântico pro-
vocado por eles no discurso. 

Para a confirmação de nossa hipótese, partiremos para produção e análise 
do texto de divulgação científica, aqui entendido como um gênero do ato de 
informar que, segundo Hilgert (2009, p. 219), é, “por princípio, uma paráfrase 
explicativa do texto original”, e, que, para atingir seu propósito comunicativo, 
pode utilizar-se de recursos orais para tornar o texto mais próximo do leitor.

Assim, o objetivo principal desta pesquisa é explorar a utilização da pa-
ráfrase como recurso de reformulação textual que mantém o continuun en-
tre o gênero oral e o escrito, em textos de divulgação científica infantojuvenil, 
produzidos por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, em escola da Rede 
Pública municipal. Pretendemos demonstrar que o parafraseamento é um dos 
recursos que estabelece a relação entre os textos escritos e orais, mantendo o 
continuum entre os gêneros. 

Para fundamentar teoricamente nosso estudo, recorreremos ao enten-
dimento da escola de Genebra com os ideais de Dolz; Noverraz e Schneuwly 
(2004), que nos trazem ensinamentos referentes à sequência didática. Funda-
mentaremos-nos também nos estudos de Marcuschi (2008, 2010), que apon-
tam uma relação não dicotômica entre oralidade e escrita fundada nos gêneros 
textuais; em Hilgert (2009, 2015), com estudos sobre parafraseamento, Jubran 
e Koch (2006), as quais corroborarão para conclusão deste estudo. 

Para atingirmos os objetivos de nossa pesquisa, inicialmente discorre-
remos sobre continuum entre oralidade e escrita. Em seguida, passaremos a 
discutir sobre a perspectiva textual interativa, sobre o tópico discursivo e as 
estratégias de construção textual, a paráfrase e o texto de divulgação científica. 
E, finalmente, teceremos como se dará o processo metodológico de aplicação 
da sequência didática e das análises das produções.

1. CONTINUUM ORALIDADE E ESCRITA

Apoiamo-nos, no que afirma Marcuschi (2010, p. 37), “as diferenças en-
tre fala e escrita se dão dentro do continuum tipológico das práticas sociais de 
produção textual e não na relação dicotômica de dois polos opostos”. Dessa 



forma, um texto do gênero escrito, como o de divulgação científica, pode ter 
aproximações claras com um texto oral e, em certos aspectos, com a utilização 
da paráfrase, oralidade e escrita se entrecruzar no desdobramento discursivo.

Nessa direção, o autor busca explicar que ambos os domínios variam em 
um continuum, e a comparação entre eles também deve ser elencada nesse con-
tinuum envolvendo as condições tanto de produção como de uso da língua. Na 
prática, temos inúmeros textos sendo produzidos em condições naturais e es-
pontâneas para atender as necessidades dos usuários da língua e isso ocorre 
nos diversos domínios discursivos das duas modalidades. 

Segundo Silva (2011, p. 32), “os traços da fala que aparecem represen-
tados na escrita e a quantidade de sua ocorrência variam de acordo com os 
gêneros textuais.” Para constatar sua afirmação, a autora faz uma análise em 
alguns textos escritos como um diálogo no MSN, um e-mail informal e um for-
mal, uma carta informal e uma formal, um editorial do jornal Agora São Paulo 
e um do jornal Folha de S. Paulo. Em determinados gêneros é presumível que 
haja a ocorrência mais intensa e variada de traços da oralidade marcando o 
continuum entre os gêneros, configurando, de acordo com Marcuschi (2010, p. 
40), os “gêneros mistos” por se entrecruzarem em alguns aspectos. 

Diante do exposto, comungamos então do pensamento que oralidade e es-
crita são utilizadas como atividades comunicativas que podem ocorrer simul-
taneamente em um mesmo texto, como, por exemplo, na produção de textos 
de divulgação científica, porque o gênero, mesmo sendo de natureza escrita, 
não se limita apenas à aplicação dos recursos dessa modalidade, utilizando-se 
da paráfrase, que de acordo com os estudos de Jubran (2006), na perspectiva 
textual-interativa, é também considerada uma das estratégias que constituem 
processos de reformulação do texto falado. 

No caso da nossa pesquisa, ao utilizar-se da paráfrase no momento de 
produção do texto de divulgação científica infantojuvenil, os alunos tentarão 
explicar o texto base de maneira mais clara possível. Assim, “o fazer explicativo 
do divulgador implica o uso de uma linguagem que aproxima o autor do leitor 
e este do objeto de divulgação.” (HILGERT, 2009, p. 224). Essa tentativa de tor-
nar o conhecimento mais acessível pode ocorrer, principalmente, por meio do 
recurso à oralidade, configurando o continuum entre o gênero oral e o escrito.

2. PERSPECTIVA TEXTUAL-INTERATIVA

A perspectiva textual-interativa é um construto teórico pragmático que 
analisa o texto e a linguagem observando os aspectos da construção do texto 
e das relações interativas sem segregá-los. A linguagem é analisada a partir de 
seu funcionamento em situações concretas de uso, dentro do quadro de sua na-



tureza de efetivação, concebendo a língua como uma forma de ação, integrada 
à interação. 

No Brasil, essa abordagem tornou-se viável a partir do Projeto Gramática 
do Português Falado (PGPF), coordenado por Ingedore Grunfeld Villaça Koch. 
Inicialmente, o projeto tinha como propósito inicial analisar abordagens de 
textos falados, em contextos de comunicação face a face. 

Conforme apresentado por Jubran (2006, p. 28), o alicerce dessa perspec-
tiva é a interação proporcionada pela linguagem que se manifesta através da 
relação recíproca entre os usuários, posicionando-se em relação ao outro, em 
um dado evento comunicativo, considerando as circunstâncias de enunciação e 
o contexto histórico social em que estão situados/inseridos. Esse imbricamen-
to caracteriza o processo de interação, reconhecido por nós nos textos de divul-
gação científica que mantém relação tanto com o texto matriz que o originou 
como também presente nos recursos utilizados para torná-lo mais acessível ao 
leitor, aproximando o autor do leitor e este do assunto divulgado. 

Em seu projeto, a autora ressalta, ainda, que as escolhas lexicais assumidas 
pelos interlocutores, durante a produção textual, também estão conectadas ao 
seu conhecimento de mundo, às suas crenças, leituras e experiências anterio-
res, ao seu acervo de vocabulário e ao domínio das estratégias que favorecem 
a comunicação, mantendo a interlocução social por meio de textos. No caso do 
texto de divulgação científica para alunos do Ensino Fundamental, as escolhas 
lexicais adequadas “buscam, em termos gerais, levar o leitor do desconhecido 
ao conhecido, promovendo, para tanto, a aproximação entre o leitor e o objeto 
de que trata o texto e, por isso, também entre autor e leitor.” (HILGERT, 2009, 
p. 219).

3. O TÓPICO DISCURSIVO E AS ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO 
TEXTUAL

Com a perspectiva de apresentar os estudos realizados sobre as estraté-
gias de construção textual, em sua particularização, Jubran (2006a) busca ve-
rificar a operacionalização da categoria de tópico discursivo, destacando três 
estratégias: a repetição, os parênteses e a paráfrase. Sobre esta, buscaremos 
desenvolver nossa pesquisa.

Em relação à repetição, Fávero (2005) remetendo-se a Marcuschi (1996), 
afirma ser ela uma das atividades de formulação mais frequentes em textos 
orais, podendo assumir um variado composto de funções. Entre essas funções, 
a autora destacou a manutenção da coerência textual, a organização tópica e a 
geração de sequências mais compreensíveis. 



De acordo com Jubran (2006a, p. 37), “qualquer que seja a manifestação 
linguística da repetição, o processo repetitivo só pode ser devidamente con-
figurado se associado à elaboração de um tópico discursivo”. Ou seja, se uma 
mesma palavra ou estrutura sintática estiver repetida durante um discurso em 
tópicos distintos, não podemos considerá-la estratégia de repetição, porque a 
mudança tópica configura alteração de foco. 

O segundo recurso é a parentetização que é a assumida pelo grupo de estu-
do como estratégia de construção e atividade de formulação do texto, podendo 
ocorrer em textos orais ou escritos. Conforme Jubran (2006, p. 35), “a parente-
tização tem por característica a inserção, no segmento tópico, de informações 
paralelas ao assunto em relevância naquele momento do texto, promovendo 
um desvio tópico discursivo no qual se encaixam”. 

O parafraseamento, estratégia foco de nossa pesquisa, é igualmente tra-
tado como uma atividade de reformulação textual. A paráfrase nada mais é do 
que um novo discurso, oral ou escrito, baseado em um discurso anterior, cons-
truído com outras palavras, em suma, com o objetivo de melhor esclarecer o 
que já fora dito. Ela distingue-se do enunciado matriz porque apresenta varia-
ções lexicais, sintáticas, fonéticas ou elementos suprassegmentais prosódicos, 
tais como entonação. 

Com o propósito de analisar correlações entre as caracterizações das es-
tratégias de texto e noção de tópico discursivo, Jubran (2006a) considera que o 
estabelecimento de uma equivalência semântica entre paráfrase e matriz acaba 
gerando uma relação de interdependência entre os enunciados, integrando-os 
ao conjunto responsável pela centração tópica. A identificação de um elemento 
parafrástico é observável nas relações de concernência entre a matriz e a pará-
frase presentes no contexto do tópico discursivo. 

A paráfrase é semelhantemente conceituada por Fávero (2005). A autora 
afirma esta ser uma atividade de reformulação de um enunciado anterior com 
a qual mantém uma relação de equivalência semântica. Como articuladora de 
informações, essa estratégia pode exercer variadas funções; dentre elas, con-
tribuir para coesão e coerência textual do texto seja ele oral ou escrito.

Nesse direcionamento, pretendemos apontar a equivalência entre as pro-
posições de Hilgert (1999, 2009, 2015) a respeito do parafraseamento, tendo 
em vista que esse autor traz uma discussão, baseada em análises da ocorrência 
da paráfrase tanto em textos orais quanto em textos escritos. Nossos estudos 
pautar-se-ão na análise da ocorrência desse procedimento de reformulação 
textual, característico dos gêneros orais e escritos, em textos de divulgação 
científica infantojuvenil, produzidos por alunos, observando como e o que nele 
é utilizado. 



4. SOBRE PARÁFRASE 

Entendemos a paráfrase como uma atividade linguística de reformulação 
utilizada pelo interlocutor, durante o momento de interação. Esse recurso tam-
bém pode ser utilizado na produção de texto de divulgação científica para es-
tudantes do Ensino Fundamental. Em termos gerais, a paráfrase retoma com 
outras palavras o sentido do enunciado antecedente. Por isso, “as paráfrases 
têm um escopo retrospectivo.” (HILGERT, 1999, p. 256).

Além de retomar o que fora dito anteriormente, a paráfrase consegue es-
tabelecer uma ponte para o esclarecimento. De acordo com Barbosa (2005, p. 
47), “quando um texto vai se tornando obscuro, seu criador, emissor/escritor 
sente-se na obrigação de torná-lo claro e inteligível ao receptor/leitor.” No en-
tender do referido autor, o recurso parafrástico torna-se um processo criativo 
de reestruturação textual.

Conforme Hilgert (1999), dos componentes constitutivos das atividades 
de reformulação, a paráfrase possui naturalmente dois: o enunciado de origem 
e o enunciado reformulador. Este desloca um conjunto de traços semânticos 
responsáveis pela transferência de sentido que geram a progressividade tex-
tual e mantém implicação mútua semântica entre ambos durante o discurso. 

Hilgert (2015) assume para paráfrase a definição de Fuchs (1994) que a 
concebe como resultado de uma estratégia cognitivo-discursiva dos sujeitos e 
não simplesmente uma propriedade de formulação linguística. 

Acreditamos que a utilização dos recursos da paráfrase em textos de divul-
gação científica, que é, em sua essência, conforme Hilgert (2009, p. 219) “uma 
paráfrase explicativa do texto original”, é concernente com o que fora discutido 
anteriormente e com o dito por Silva (2011, p. 25): “a paráfrase e a correção 
são necessariamente determinados pela ocorrência de um segmento anterior”. 
Ainda em conformidade com a autora, a paráfrase consegue configurar os dois 
elementos da atividade de reformulação textual: o enunciado de origem e o 
reformulado. 

5. O TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Consideramos o texto de divulgação científica da ordem expositiva argu-
mentativa que tem como objetivo primordial informar e divulgar conteúdos, 
geralmente de natureza científica, reformulando “o texto original para tornar 
o conhecimento acessível a um público não especializado ou nem sequer ini-
ciado nele” (HILGERT, 2009, p. 220). Ou seja, o texto de divulgação científica 
presume a existência de um texto científico, com função de aproximar os inter-
locutores a um dado assunto. 



Os textos de divulgação científica não possuem uma estrutura rígida, mas 
são basicamente constituídos em semelhança com os textos dissertativos, que 
geralmente são compostos por introdução, revelando a ideia principal a ser de-
senvolvida. Em seguida o desenvolvimento que é detalhado por meio de exem-
plos, comparações, dados estatísticos, resultados e a conclusão acerca do que 
fora exposto. “Em divulgação científica, o texto deve ser, entre outras coisas, 
leve, claro, rico em analogias (...). Todos os conceitos ou termos científicos de-
vem ser explicados.” (VIEIRA, 2006, p. 12) 

A linguagem empregada deve ser clara, objetiva e frequentemente impes-
soal, na tentativa de “aproximar o leitor do conhecimento distante dos círculos 
especializados” (HILGERT, 2009, p. 221). Dessa forma, a linguagem pode favo-
recer o conhecimento do mundo de especialistas ao público em geral.

“Nessa perspectiva, então, o texto de divulgação científica é uma paráfrase 
do texto científico original, já que o parafraseamento, no desdobramento dis-
cursivo, é uma atividade de reformulação” (HILGERT, 2009, p. 221), que tem 
como suportes mais utilizados os livros, os jornais, as revistas relacionadas à 
ciência e tecnologia, plataformas e internet.

Essa transposição de um discurso de uma esfera específica para o públi-
co em geral, acaba ressaltando o caráter comunicativo do texto de divulgação 
científica. Conforme Vieira (2006, p. 24), “a qualidade mais apreciável em um 
texto de divulgação científica é a clareza”. Pensando assim, esse gênero textual 
torna-se acessível a todo e qualquer leitor.

6. PERCURSO METODOLÓGICO, DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
DIDÁTICA E DA ANÁLISE DOS DADOS

Essa análise que tem como propósito primordial investigar as ocorrências 
do parafraseamento na escrita dos estudantes se sustentará em uma pesqui-
sa-ação de caráter qualitativo, através da qual, em conformidade com Franco 
(2005, p.486), “o sujeito deve tomar consciência das transformações que vão 
ocorrendo em si próprio e no processo.” Os estudantes precisam entender o 
escopo de se estudar tal proposta e se sentirem parte dessa transformação 
formativa.

A análise se efetivará através de levantamentos de dados investigativos 
obtidos após o desenvolvimento de uma sequência didática adaptada, à luz dos 
ensinamentos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), que propõem um ensina-
mento de gêneros textuais através de sequência didática. Fizemos essa escolha 
porque comungamos dos ideais de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.83), 
“As sequências didáticas servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práti-



cas de linguagem novas ou dificilmente domináveis”, como é o caso de texto de 
divulgação científica, gênero pouco estudado no âmbito escolar.

Como público alvo, optamos por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
pelo fato de ser uma turma finalista de uma das etapas de ensino vigentes no 
país e por ser composta de vinte e um alunos, quantidade que consideramos 
significativa para o trabalho proposto. 

O corpus de nossa pesquisa serão os textos de divulgação científica infan-
tojuvenil produzidos por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, da Rede Pú-
blica municipal de ensino, do município de João Alfredo- PE. Irão compor o cor-
pus dessa pesquisa dez textos que melhor atenderem à proposta comunicativa 
do gênero estudado, seguindo as orientações durante a intervenção didática.

As atividades da intervenção serão divididas em seis módulos, distribuí-
dos em doze aulas, no período de duas semanas. O processo seguirá a adapta-
ção feita da estrutura de base de uma sequência didática proposta por Dolz, 
Noverraz e Schneuwly (2004, p. 83):

Esquema da sequência didática

Inicialmente faremos a apresentação da proposta de estudo do gênero de 
divulgação científica incluindo como motivação a realização da experiência: 
comer três biscoitos sem ingerir líquido. Fazer questionamentos sobre a expe-
riência realizada e realizar a leitura do texto de divulgação científica: Por que 
sentimos água na boca? Revista Ciência Hoje das Crianças. Ano 17, nº 152. Em 
seguida realizar a leitura visual de imagens que retratem temas que os adoles-
centes costumam ter interesse e, a partir dessa demonstração, daremos início 
a debates relacionados aos temas sugeridos pelas imagens. Seguidamente, será 
realizada a leitura do texto de divulgação científica da revista Ciência Hoje das 
crianças (Ano 27, nº 253, 2014, p. 12): “Por que tomate não é fruta”, de modo 
que os estudantes entendam que suas produções devem ter uma linguagem 
atrativa e clara.

Posterior à motivação, colocaremos os alunos em condições de produção 
textual iniciando com a leitura, individual, de textos científicos que nortearão a 
primeira produção de texto de divulgação científica. 

No momento seguinte, estudaremos o texto de divulgação científica para 
adultos e o texto de divulgação científica para o público infantojuvenil reali-



zando atividades orais e escritas, individuais e em grupos, para conhecer as 
características organizacionais, marcas linguísticas e enunciativas do texto de 
divulgação científica para adultos, jovens e crianças e reconhecer as principais 
características estruturais e linguísticas dos textos de divulgação científica. 

Para aprofundar o assunto, seguiremos com atividades que levem os es-
tudantes a Conhecer o que é a paráfrase, reconhecendo-a como um recurso 
presente em textos orais e escritos, como também reconhecer a importância do 
parafraseamento para produção de texto de divulgação científica.

No próximo módulo, a paráfrase a favor da ampliação da capacidade expo-
sitiva, serão estudados alguns textos produzidos pelos alunos, em slides para 
que sejam identificados os recursos parafrásticos e os efeitos de sentidos pro-
vocados no texto. 

Após as análises, daremos início ao processo de reescrita para obtermos a 
produção final dos textos de divulgação científica infantojuvenil, colocando em 
prática as noções do gênero e de parafraseamento estudadas no decorrer das 
atividades propostas na sequência didática.

Concluída a primeira etapa, iniciaremos o processo de análise das produ-
ções feitas pelos discentes a fim de verificarmos os efeitos de sentidos provoca-
dos pelo parafraseamento; identificarmos as marcas linguístico-discursiva de 
delimitação da paráfrase e investigarmos os processos parafrásticos estudados 
por Hilgert (2015). 

Ao tecer as análises, pretendemos identificar, na construção dos textos 
produzidos, o que indicou os estudos de (HILGERT, 2015, p. 261):

a.  a distribuição dos enunciados da relação parafrástica;
b.  a atuação dos interlocutores no ato de paráfrase;
c.  a semântica do fazer parafrástico;
d.  as relações entre movimentos semânticos e características formais e 

funcionais das paráfrases.

Buscaremos ainda, à luz da teoria do continuum entre gêneros, sugerida 
por Marcuschi (2010), identificarmos as marcas de proximidade comunicati-
va que possivelmente são utilizadas com a finalidade de aproximar o público 
leitor do texto produzido, mantendo o continuum entre textos orais e escritos. 

Por fim, exporemos as considerações finais do estudo desenvolvido acerca 
do ensino da paráfrase em textos de divulgação científica infantojuvenil, refle-
tindo sobre os processos efetuados durante a execução da intervenção propos-
ta. Com isso, pretendemos contribuir tanto para o ensino quanto para o estudo 
da língua portuguesa. 
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A PRÁXIS CULTURAL NA IBERO-AMÉRICA: 
uma análise discursiva acerca da criação 
do projeto de integração Ibero-americano

Camila da Silva Lucena1

INTRODUÇÃO2

Em 2016, completaram-se 10 anos da aprovação da Carta Cultural Ibero-A-
mericana. Este documento foi criado para consolidar os princípios e objetivos 
da proposta de integração ibero-americana, que tem a cultura como elemento 
unificador entre a América Latina e a Península Ibérica. Nesse sentido, chamou 
nossa atenção o modo como é discursivizada e designada a cultura ibero-a-
mericana. Partindo da observação de que o elemento cultural perpassa todo 
o documento e de que é convocado para legitimar tal proposta, nosso objetivo 
é analisar que cultura é essa mobilizada pela Carta Cultural Ibero-Americana. 

Para tanto, faremos um percurso metodológico com o qual poderemos 
visualizar como a noção de cultura foi pensada e seus desdobramentos atra-
vés dos tempos, com Eagleton (2015) e Bauman (2012). A partir daí, veremos 
a necessidade de discutir conceitos derivados da noção de cultura como, por 
exemplo, pluriculturalidade, multiculturalidade e interculturalidade, a partir 
de Walsh (2007, 2008, 2010), Barabas (2014) e Semprini (1999). Pensar acer-
ca dessas noções será necessário para verificar se a cultura ibero-americana 
funciona a partir da perspectiva multicultural e intercultural, tal como define 
o documento. 

Para aproximar essas questões do viés discursivo da Análise do Discurso 
Pecheuxtiana, consideraremos alguns autores como Esteves (2013), De Nardi 
(2007) e Rodríguez-Alcalá (2004), a partir dos quais poderemos tomar a cultu-
ra em uma dimensão social, política e ideológica, permitindo observar, assim, o 
funcionamento de um processo chamado de “efeito cultura”. Desse modo, como 
conclusões, o que observamos no documento é a descrição de uma práxis cul-
tural, através da qual podemos compreender a cultural ibero-americana defi-

1 Doutoranda em Linguística, UFPE. 
2 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
-Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.



nida por uma multiculturalidade e uma interculturalidade relativa, constituída 
por silêncios e mobilizadas por narrativas identitárias determinadas por um 
efeito de homogeneização e de popularização.

1. A NOÇÃO DE CULTURA E SEUS DESDOBRAMENTOS

Conforme apontamos mais acima, achamos necessário, antes de pensar 
na cultura ibero-americana de fato, considerar como a noção de cultura foi 
vista e desenvolvida através dos tempos. Desde o começo, a ambiguidade pa-
rece acompanhar esse nome. Seja pela banalização do seu uso ou pelo modo 
como foi concebida em disciplinas diferentes. Sendo assim, o modo como ela 
é utilizada pode revelar, em linhas gerais a qual concepção se filia. Queremos 
desde já alertar o leitor para o fato de que as perspectivas que abordaremos 
abaixo exemplificam de modo geral como ela foi pensada de um ponto de vista 
restrito, para uma visão mais abrangente, sem dar muita ênfase às indicações 
cronológicas, embora em alguns momentos a façamos. As perspectivas que ve-
remos possuem distintas classificações, o que representa o jeito de cada autor 
de interpretar os seus desdobramentos.

Comecemos a mapear os modos de entender a cultura a partir de Eagle-
ton (2005). Este autor, analisando as distintas perspectivas que toma a cultura, 
afirma esse termo deixou de ser parte da solução para ser parte do problema. 
“Tornou-se o próprio léxico do conflito político” (EAGLETON, 2005, p. 61), de-
vido ao caráter ambíguo próprio do termo e por ser mobilizado frequentemen-
te com fins políticos. 

Com Eagleton (2005), acompanhamos a concepção de cultura em uma 
temporalidade que abrange desde a visão tradicional a pós-moderna. Dessa 
forma, entendemos que o conceito de cultura, em sua gênese, estava relacio-
nando com o sentido de “lavoura” ou “cultivo”. Isto é, seria “o cultivo do que 
cresce naturalmente” (EAGLETON, 2005, p. 9). Sendo assim, essa noção repre-
sentava uma atividade relacionada ao campo, valorizando esse âmbito, desta-
cando a oposição do par artificial X natural. Ou seja, para essa época, tudo o que 
era produzido pelo homem era artificial, portanto, não era cultura. 

Mas aí, com o desenvolvimento do homem e de suas atividades, iniciaram-
-se os questionamentos acerca dessa artificialidade de seus produtos, uma vez 
que alguns eram produzidos por elementos naturais que foram “cultivados” ou 
“preparados” para outros fins. Segundo o autor: 

Se cultura significa cultivo, um cuidar, que é ativo, daquilo que cresce naturalmente, o termo sugere 
uma dialética entre o artificial e o natural, entre o que fazemos ao mundo e o que o mundo nos faz. 
É uma noção realista, no sentido epistemológico, já que implica a existência de uma natureza ou 



matéria prima além de nós; mas, tem também uma dimensão “construtivista” já que essa matéria 
prima precisa ser elaborada numa forma humanamente significativa (EAGLETON, 2005, p. 11).

A partir da perspectiva da dialética, a cultura deixou de estar relacionada 
somente à questão do cultivo agrícola. A ênfase volta-se para a ideia de cultivo 
no sentido amplo, uma vez que o entendimento era que a natureza produzia 
cultura e esta, por sua vez, transformava a natureza. Com isso, Eagleton (2005) 
destaca que temos um novo jeito de pensar a cultura, a partir da ruptura do 
paradigma artificial X natural, isto é, não se considerava mais que essas duas 
questões deveriam estar em oposição, afinal, o imbricamento do natural com 
artificial favorecia o aperfeiçoamento de ambos.

Ao considerar essa transformação da natureza pela cultura, ocorreria tam-
bém a passagem do valor do campo para o urbano. Quem vivia no meio urbano 
eram os considerados capazes de transformar a natureza. Portanto, nessa fase 
que corresponde ao século XVIII, era do iluminismo, ouve o contato dessa no-
ção com a de civilização. Nessa época, o consenso era de que quem morava no 
campo não tinha essa capacidade de transformar, por isso não eram civilizados. 
Desse modo, termo civilização passou a ser tomado como sinônimo de cultura, 
ocupando um lugar de preferência, substituindo de fato o uso dessa noção.

Também enxergando esse caráter social, Bauman (2012, p. 9) vê a cultura 
como “um aspecto da realidade social – um dos muitos ‘fatos sociais’ que de-
viam ser adequadamente apreendidos, descritos e representados”. E, para essa 
apreensão, o autor vai traçar o desenvolvimento da cultura de forma diferen-
te de Eagleton (2005), e igualmente significativa, trazendo um pouco o olhar 
da sociologia. Em linhas gerais, como veremos adiante, encontraremos traços 
semelhantes com o primeiro autor que analisamos, Eagleton, pois Bauman en-
tende que duas matrizes de sentidos atravessam a noção de cultura. A primeira 
matriz seria “a ideia de cultura como atividade do espírito que vaga livremente” 
e a segunda a ideia de cultura “como instrumento da rotinização e da continui-
dade – uma serva da ordem social” (BAUMAN, 2012, p. 16). Olhando pra esses 
dois sentidos, vemos aqui o que Eagleton (2005) define como uma relação da 
antropologia com as artes, assemelhando-se também com Guell (2008) quan-
do afirma que a cultura, na verdade, é uma articulação entre a subjetividade 
e o social. A partir dessas duas matrizes, Bauman (2012) se propõe a pensar 
que a noção de cultura foi mobilizada, com o passar do tempo, de três modos 
distintos: como conceito, como estrutura e como práxis.

Ao analisar a cultura como conceito, o autor define três conceitos princi-
pais que, em linhas gerais, definiriam como a cultura foi vista a partir dessa 
perspectiva. O primeiro é a cultura como conceito hierárquico. Segundo o autor, 
esse conceito tem origem na época helênica e, embora antigo, é uma noção que 
ainda tem produtividade atualmente. Diz respeito ao caráter herdado de uma 



cultura em busca de uma “natureza ideal”, representado pela imagem do mode-
lo e indivíduo moral e belo, requintes importantes para a época helênica. Essa 
ideia do ideal, moral e belo da cultura hierárquica garantiria o modelo de uma 
sociedade tradicional que preza pela excelência.

O segundo conceito que, de acordo com Bauman (2012), prevalece em de-
terminada época é a perspectiva da cultura como conceito diferencial. Para esta 
vertente, era necessário identificar as diferenças culturais no modo de vida de 
cada grupo social. Segundo o autor, a partir da visão diferencial, a cultura de-
finiria os grupos sociais através das diferenças de suas organizações econô-
micas, ambientais, de raças, etc. Então, o objetivo era classificar os grupos e 
dizer por quê eles se diferenciavam. Porém, esse trabalho era, como dissemos, 
apenas de classificar, ação que não se preocupava em saber as causas e trans-
formações dessas diferenças. Para Bauman (2012), a opção de não desenvolver 
essas questões tinha um motivo claro que era o de não incentivar a ideia de 
contato entre culturas, considerado ruim para a idade moderna. Já o último 
ponto, de cultura como conceito genérico, caracterizava o que o homem tinha de 
diferente dos animais, como traços culturais próprios dessa espécie humana.

Deixando de enxergar a cultura como conceito e olhando mais especifica-
mente para a base que a sustenta, Bauman (2012) define outro modo de pen-
sá-la; agora a cultura é vista como estrutura. A cultura como estrutura seria a 
organização de um grupo social segundo uma ordem. Embora falar de ordem 
possa parecer tomar a cultura como um fato cristalizado, sem espaço para mu-
danças, não é isso que Bauman postula. Esta estrutura é entendida pelo autor 
como um conjunto de conhecimentos que ao serem apreendidos permite a re-
produção, bem como a mudança, dessa forma,

dominar uma cultura significa dominar uma matriz de permutações possíveis, um conjunto jamais 
implementado de modo definitivo e sempre inconcluso – e não uma coletânea finita de significação 
e a arte de reconhecer seus portadores. (BAUMAN, 2012, p. 43)

Ao discorrer sobre essas distintas perspectivas e enxergando a apreensão 
de uma cultura como um domínio de uma matriz sempre inconclusa, Bauman 
(2012) vai entender e definir a cultura como práxis. Acreditamos, que para esta 
última perspectiva, o autor considera um pouco das características de cada 
classificação anterior e entende que elas são intrínsecas aos indivíduos, sendo 
possível recuperá-las através das práticas diárias em sociedade. Ou seja, os ele-
mentos culturais estariam postos na estrutura de cada sociedade e cada indiví-
duo corroboraria para esta ordem, mas, ao mesmo tempo, poderia produzir a 
mudança, a partir do conhecimento de tais estruturas. Com isso, para o autor, 
a cultura possibilitaria ao homem “revoltar-se devido ao caráter estritamente 
humano que é a criatividade” (BAUMAN, 2012, p. 301). Porém, temos que to-
mar cuidado ao entender a cultura como libertadora. Ela o é, mas com ressal-



vas, uma vez que visualizamos como esse elemento também pode ser utilizado 
para a construção de uma ordem social específica.

Então, de acordo com o que dissemos antes, Bauman (2012) afirma que a 
cultura tem uma ambivalência que lhe é própria. Isto é, ela tem uma capacidade 
criadora e transformadora, portando-se tanto como: “um agente da desordem 
quanto um instrumento da ordem” (BAUMAN, 2012, p. 18). Ou seja, a ordem é 
motivadora da “revolta” e, por sua vez, da mudança. Desse modo, a cultura coo-
pera para os dois lados. Pode ser usada como agente da ordem, como também 
agente da mudança.

Conforme foi proposto no início do trabalho, até aqui, discutimos um pou-
co o modo como a cultura foi vista através dos tempos. Como vimos, é uma no-
ção que dá margem a vários sentidos, dependendo da época em que é proble-
matizada e do grupo que a toma. De um modo geral, essa noção se desenvolve 
em uma crescente, no sentido de ser considerada no início restritiva demais, 
até atingir um caráter mais abrangente e devido a isso surgir contradições e 
certas ambivalências de sentido, como vimos quando essa noção é tida como 
sinônimo de civilização, com Eagleton (2005), ou quando é tomada como prá-
xis em prol de uma ordem ou em prol de uma mudança em Bauman (2012). 

2. SOBRE OS TERMOS DE PLURICULTURALIDADE, 
MULTICULTURALIDADE E INTERCULTURALIDADE

Após, fazer um percurso analisando os desdobramentos da noção de cul-
tura, a partir do qual foi possível entender o quão ambivalente esse nome pode 
ser, desperta em nós um sentimento de cautela no momento de usá-lo, como 
também ao mobilizar outros nomes derivados ou que tenham relação com cul-
tura, como pluriculturalidade, multiculturalidade e interculturalidade, termos 
dos quais nos ocuparemos um pouco nesse trabalho, pois consideramos ne-
cessários para entender o que significa dizer cultura ibero-americana, já que, 
como veremos mais adiante, a Carta assume ter uma perspectiva multicultural 
e intercultural. 

Como veremos, tal como a noção de cultura, essas três são usadas tanto 
como sinônimos, como, em outros momentos, para referir a movimentos cuja 
abrangência é diversa, o que vai depender do contexto, do autor, etc. Apesar da 
existência dessa contradição, cada noção aparece em um momento diferente e 
com propostas distintas. 

Os termos pluriculturalidade, multiculturalidade e interculturalidade sur-
gem como um questionamento à “monoculturalidade”, isto é, à ideia de uma 
cultura única, que abrangeria, por exemplo, todo um país ou região. O elemento 
comum, portanto, que pode ser indicado como motivador de sua utilização é a 



construção de uma reflexão sobre a cultura que se oponha àquela baseada na 
cultura tida como “oficial”, imposta a partir de uma visão hierárquica pela qual 
se definiria, de cima para baixo, o que faz e o que não faz parte da cultura de um 
país, de uma região, de um grupo. Desse modo, contra essa cultura oficial, sur-
giram movimentos de distintos grupos sociais que pediam o reconhecimento 
das diversidades culturais. Se, no entanto, os três termos têm em comum o fato 
de promoverem esse reconhecimento, o mesmo não se faz de forma idêntica 
ao se utilizar uma ou outra forma de designar, e é a partir do entendimento 
dessa especificidade que caracteriza essas noções que desenvolveremos nossa 
discussão.

Assim que, pluriculturalidade indica a coexistência de culturas sem uma 
interação efetiva; a multiculturalidade diz respeito a uma coexistência sem 
uma interação efetiva, mas com o reconhecimento, a partir de políticas públi-
cas de garantia de direitos iguais; e interculturalidade indicando a coexistência 
com uma interação efetiva. 

Apesar da interculturalidade demonstrar um deslocamento significativo 
com relação às outras noções, ela pode ter seu campo de atuação diminuído 
por ser tomada, às vezes, como um meio de manutenção do sistema neoliberal, 
vigente na América Latina, por exemplo. Com relação a isso, Walsh (2007, 2008, 
2010) define três tipos de interculturalidades, interessando-nos a intercultu-
ralidade crítica, por acreditar que a Carta constrói a cultura ibero-americana 
com essa perspectiva. Dessa forma, para esta perspectiva, a principal questão é 
combater a colonialidade, algo citado pelo documento, porém de forma muito 
superficial, do mesmo modo que os dizeres das diferenças, que identificamos 
desde o início da análise, como um assunto citado, mas não desenvolvido, não 
ficando claro o que, de fato, seriam essas diferenças. 

3. O QUE SE DIZ QUANDO SE DIZ CULTURA IBERO-AMERICANA?

Como pudemos observar até aqui, a cultura é o elemento central de in-
tegração e da construção do espaço cultural ibero-americano. Vimos também 
que ela pode ser considerada a partir de distintas perspectivas que vão dire-
cionar o modo de ação na/pela cultura. Dessa forma, a cultura mais do que 
margeia a produção dos sentidos, ela é determinante do que é o espaço cultural 
ibero-americano.

A partir de agora, faremos um percurso para entender os efeitos de sen-
tidos da noção de cultura ibero-americana na Carta Cultural Ibero-americana. 
Como veremos adiante, o desenvolvimento da noção se dá de forma gradual, 
partindo de uma visão mais geral para então aprofundar em distintos pontos, 



como diversidade cultural, línguas, educação, etc. Vejamos abaixo as primeiras 
SDs: 

SD1: La cultura es ahora y cada vez más una acción compartida por millones de 
personas que buscan encontrarse con su pasado de forma colectiva para construir 
el futuro con formas diferentes de expresión. La cultura es, pues, la riqueza de los 
pueblos que defienden su identidad y que tratan de reinventarse en un mundo glo-
balizado, multicultural y diverso. (DDC, p. 16)

SD2: Sabemos que nuestras sociedades y nuestra región tienen potencialidades 
y limitaciones económicas y también culturales. Nuestra imaginación acerca de 
quiénes somos, es decir, nuestras identidades como naciones y regiones, así como 
nuestras perspectivas acerca de cómo podemos ser en el futuro, están basadas en 
nuestras culturas. (DDC, p. 27)

SD3: Resulta necesario asumir plenamente este lugar central de la cultura. Recono-
cer esto implica dejar atrás cualquier concepción de la cultura, de la política cultural 
y de los derechos culturales como dimensiones decorativas anexas de otras políticas 
públicas que son las que se consideran realmente importantes. Construir planes 
para el desarrollo, el crecimiento y la creación de sociedades más justas y demo-
cráticas es una acción cultural en sí. No se trata tan solo de agregar el “capítulo 
cultural” –lo cual obviamente es necesario–, sino de asumir que nuestras concep-
ciones sobre las sociedades que somos y que deseamos ser en los próximos años 
son necesariamente procesos y eventos culturales. (DDC, p. 27)

SD4: Es sabido que, en épocas pasadas, cuando la democracia no ocupaba el lugar 
central en los valores sociales que tiene en la actualidad, había modos de imaginar 
y planificar el desarrollo que consideraban que la diversidad y la heterogeneidad 
eran obstáculos que había que superar. Durante estas épocas, en muchas ocasio-
nes, se consideró que la función cultural del Estado era civilizadora y homogenei-
zante; en este modelo, las peculiaridades culturales se percibían como problemas. 
Actualmente, cada sociedad considera que sus diversidades son parte de su capital, 
parte de la convivencia no solo de valores, perspectivas o rituales, sino también de 
saberes y formas de conocimiento. Al mismo tiempo, en todas las sociedades que-
dan resabios –a veces aún intensos– de discriminación racial, nacional, de género 
o religiosa. Sin embargo, los Estados parten de la base del respeto a la diversidad y 
llegan incluso a reconocer y fortalecer sus posibilidades. Por lo tanto, asumen como 
uno de sus principales desafíos hacer frente a la xenofobia y atacar las raíces y ma-
nifestaciones de racismo y sexismo, así como todas las formas de discriminación. 
(DDC, p. 32)



Como veremos a partir de agora, a Carta mobiliza uma escrita estratégica, 
trabalhando o tempo todo para que seu leitor se autorreconheça nessa cultura 
e nas formas de relações a partir dela. Então, já inicia afirmando que, cada vez 
mais ocorrem movimentos de aproximação coletiva pela/na cultura, para, a 
partir de um reconhecimento de um passado comum, construir um futuro que, 
embora se desenhe com expressões diferentes, estará baseado em uma unida-
de, SD1: “buscan encontrarse con su pasado de forma colectiva para construir 
el futuro con formas diferentes de expresión”. E, na verdade, esse é o dizer que 
perpassa toda a Carta, porque, ainda que, atualmente, a ibero-américa tenha 
distintas manifestações ou distintas características culturais, todas se assen-
tam em um passado comum. Por isso, esse chamamento por uma “volta coleti-
va ao passado”, a partir da qual a unidade seria evidente.

Nessas SDs, observamos um recurso linguístico usado para aproximar 
esse passado comum, bem como essa comunidade e a proposta de integração 
cultural, que é o uso da primeira pessoa plural. Além de produzir esse efeito de 
aproximação, torna pessoal o discurso ao incluir o leitor ibero-americano nes-
se “nós”, SD2: “Sabemos que nuestras sociedades y nuestra región tienen po-
tencialidades y limitaciones económicas y también culturales”. Isto é, faz com 
que o indivíduo se reconheça e assuma essa afirmação, de que a região tem 
problemas e que, para superá-los, seria necessária essa integração, começando 
inicialmente, pela integração cultural, pois os ibero-americanos só poderão ter 
perspectivas de um futuro juntos, ao entender de onde partem, das potenciali-
dades e limitações históricas e “coletivas” de sua cultura. Porque, afinal, “nues-
tra imaginación acerca de quiénes somos, es decir, nuestras identidades como 
naciones y regiones, así como nuestras perspectivas acerca de cómo podemos 
ser en el futuro, están basadas en nuestras culturas” (SD2).

Como vimos com De Nardi (2007), a cultura tem uma dimensão políti-
ca-histórica-social e, portanto, na Carta é considerada tão importante quanto 
essas outras dimensões. Para tanto, o documento chama a atenção para dar a 
cultura um lugar central, o que significa deixar de vê-la como concepção de-
corativa, dentro da política e de questões sociais, por exemplo. Desse modo, 
vincula a cultura como um elemento essencial para o desenvolvimento social, 
político e econômico, como indicado na S3: “construir planes para el desarrol-
lo, el crecimiento y la creación de sociedades más justas y democráticas es uma 
acción cultural em si”. 

Então, aqui já encontramos as primeiras definições de como a Carta pre-
tende que a cultura ibero-americana seja vista, de forma plena e integral, olhan-
do para o passado, almejando um futuro de iguais oportunidades, a partir do 
papel central de importância da cultura em prol do desenvolvimento. Isto é, o 
elemento cultural é necessário para o desenvolvimento de outras áreas, tais 
como a econômica. Mas, para isso, a cultura não deve ocupar um lugar deco-



rativo, ou seja, “no se trata tan solo de agregar el “capítulo cultural” – lo cual 
obviamente es necesario –, sino de asumir que nuestras concepciones sobre las 
sociedades que somos y que deseamos ser en los próximos años son necesaria-
mente procesos y eventos culturales” (SD3).

Seguindo com o objetivo de fazer com que a cultura tenha um lugar central 
para a região ibero-americana, o documento reafirma como esta dimensão era 
considerada no passado e o que deve ser combatido, para estar em confor-
midade com a perspectiva integral desenvolvida pela Carta Cultural Ibero-a-
mericana. Desse modo, observamos um jogo discursivo de contrapor dizeres, 
como podemos observar na SD4, ao recuperar como a cultura era usada como 
um elemento de superioridade e de dominação em épocas não democráticas e 
como os ibero-americanos devem entendê-la hoje, SD4: Por lo tanto, asumen 
como uno de sus principales desafíos hacer frente a la xenofobia y atacar las 
raíces y manifestaciones de racismo y sexismo, así como todas las formas de 
discriminación.

Ao trazer como o elemento cultural foi mobilizado no passado, a Carta Cul-
tural Ibero-americana expõe que a diversidade era vista como um problema. 
Pudemos ver um pouco disso, quando analisamos o desenvolvimento da noção 
de cultura com Bauman (2012) e Eagleton (2005). Vimos com Eagleton que, 
após deixar de ter o sentido de cultivo agrícola, a noção de cultura assumiu um 
caráter culto, indicando que quem tinha cultura era quem era civilizado, aquele 
que morava no meio urbano, onde só a partir daí poderia “cultivar a si mesmo”. 
Já, segundo Bauman, vimos que a noção já teve um caráter hierárquico, que 
exaltava um modelo de sociedade perfeita, na qual as regras dos bons costumes 
eram definidas de cima para baixo; como também uma perspectiva diferencial, 
a qual o objetivo era classificar as culturas e não estimular o contato, criando, 
portanto, a estratificação das camadas sociais. Ambas perspectivas, não demo-
cráticas, se correspondem com o que destacamos na SD4, já que “la diversidad 
y la heterogeneidad eran obstáculos que había que superar. [...] En este modelo, 
las peculiaridades culturales se percebían como problemas”.

Ao contrapor esses dois dizeres, a Carta estabelece a linha que vai seguir, 
que engloba, justamente, o combate a esse discurso comum no passado, isto é, 
o da cultura como perspectiva hierárquica e diferencial. Então, podemos consi-
derar que a proposta de integração e o documento trabalham com o que Bau-
man (2012) chamou de “cultura como práxis”, visto que reconhecem que há 
uma diversidade cultural, que existe um intercâmbio entre essas culturas e que 
cada indivíduo saberia mais ou menos como agir na cultura que se encontra, 
pois, esse modo de agir, a práxis, seria intrínseco, sendo essa “práxis ibero-a-
mericana” que a Carta deseja despertar nessa região.



Logo, observamos que estamos lidando com dizeres que têm como obje-
tivo convencer o leitor de como a cultura é importante e de como ela deve ser 
vista para, assim, fazê-lo atuar segundo “uma práxis”, a fim de que determina-
dos objetivos de desenvolvimento sejam alcançados. Pouco a pouco, visuali-
zamos os meios discursivos mobilizados para esse propósito e, a partir deles, 
conseguimos compreender o que é essa cultura ibero-americana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tivemos como objetivo analisar como é construída discursivamente a cul-
tura ibero-americana no objeto de análise: a Carta Cultural Ibero-americana. 
Para tanto, foi necessário dissertar como a noção de cultura foi teoricamente 
mobilizada para começar a compreender, como os distintos desdobramentos 
que essa noção sofreu através dos tempos, podem influenciar no modo como 
a cultura é vista atualmente. O que, certamente, também influencia a perspec-
tiva de cultura ibero-americana. Em seguida, problematizamos outras noções, 
tais como a de pluriculturalidade, multiculturalidade e interculturalidade, para 
analisar se a proposta de integração ibero-americana realizaria uma aborda-
gem baseada numa perspectiva multicultural e intercultural, como a Carta afir-
ma. Seguindo essa linha metodológica, tratamos essas questões por um viés 
discursivo, trazendo, portanto, um pouco do modo da AD pecheuxtiana de con-
siderar a noção de cultura a partir de alguns autores como Esteves (2013), De 
Nardi (2007) e Rodríguez-Alcalá (2004).

Por fim, entendemos que na Carta funciona um processo chamado “efei-
to cultura”, que tem como objetivo a homogeneização de uma cultura, quando 
esta é usada para justificar a construção de um Estado nacional, no caso des-
sa proposta, na criação do espaço cultural ibero-americano. Para tanto, ocor-
re uma mudança de sentido do cultural de popular para popularidade, uma 
vez que esse último responderia a uma exigência da globalização. Portanto, o 
“efeito cultura” atua na proposta de integração ibero-americana favorecendo a 
criação de processos de identificação, nos quais o sujeito deve se reconhecer. 
Desse modo, o que vemos na Carta é a descrição de uma práxis cultural, através 
da qual podemos compreender a cultural ibero-americana definida por uma 
multiculturalidade e uma interculturalidade relativa, constituída por silêncios 
e mobilizadas por narrativas identitárias determinadas por esse efeito de ho-
mogeneização e popularização.
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O DESCONTÍNUO NO DISCURSO, O EU 
COMO OBJETO DE AUTOINVESTIGAÇÃO 

NA VOZ DE UMA DEPOENTE
João Victor Costa Torres1

INTRODUÇÃO

Por meio das teorizações de Michel Foucault (2010a; 2010b; 2012), quan-
do esse se dispôs a produzir chaves interpretativas para as práticas discursivas, 
ensejamos com este exame analisar modos de subjetividade no presente. Para 
isso, nos debruçamos sobre um testemunho de fé, da Igreja Universal do Reino 
de Deus (IURD), disponível em uma plataforma digital2. Com metodologia em-
penhada na pesquisa qualitativa, por estar interessada, antes de tudo, nos efei-
tos de sentido gerados por uma interpretação de fenômeno social, o artigo em 
questão se justificou pela necessidade de problematizar os modos pelos quais 
os sujeitos negociam, lidam, entendem e produzem “verdade” na relação consi-
go próprio e com a moral (o outro). Compreender os processos significativos da 
consciência, ou seja, os modos de sujeição produzidos na Universal (maior igreja 
neopentecostal do Brasil) quando essa instituição se relaciona com outras for-
ças, isto é, o entrelaçamento desigual estruturado por dispositivos (PÊCHEUX, 
2010, 309-310), também pode ser outro modo de explicar nosso interesse. 

Desde já, é preciso realçar: compreendemos o sujeito como o resultado 
das forças que agem sobre ele (saber/poder) e, posteriormente, a partir dele. 
Do mesmo modo que interpretamos o fenômeno da linguagem como discurso: 
materialidade atravessada pela história, estratégia, por força(s) consciente(s) 
e inconsciente(s) instaurada na trama do cotidiano. Por ter essa compreensão, 
guiou-nos a Análise do Discurso (AD) e seus pressupostos teóricos e metodoló-
gicos. Com efeito, nos interessou realçar a formação dos saberes e “os sistemas 
de poder que regulam as práticas e as formas pelas quais os indivíduos podem 
e devem se reconhecer como sujeito” (FOUCAULT, 2010b, p. 12). Sujeitos do de-
sejo levados a prestar atenção neles mesmos, decifrando-se, reconhecendo-se, 

1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, pela Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN).
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zWGhNJZPJYs&t=1s (Último acesso em 18 de setembro de 2018).

https://www.youtube.com/watch?v=zWGhNJZPJYs&t=1s


confessando-se e estabelecendo uma relação de si para consigo mesmo. As ses-
sões, organizadas na sequência, fazem referência às condições de possibilidade 
do que imaginamos ser composto o testemunho, isto é: 

As condições para que apareça um objeto de discurso, as condições históricas para que dele se 
possa dizer alguma coisa e para que dele várias pessoas possam dizer coisas diferentes, as condi-
ções para que ele se inscreva num domínio de parentesco com outros objetos, para que se possa 
estabelecer com eles relação de semelhança, de vizinhança e de afastamento, de diferenciação de 
transformação (FOUCAULT, 2012, p. 54). 

O cuidado de si ou a epimélia heautou aparece como objeto de investigação 
no momento derradeiro das pesquisas de Foucault (2010a, p. 12). Esse termo 
versa sobre um modo ou uma prática de ordenamento das ações realizadas, 
ora consigo mesmo, ora com o outro, a partir de reflexões, exercícios ou provas 
denominadas técnicas de subjetivação, que visam, grosso modo, a uma gestão 
da existência. Há indícios dessas práticas em um tempo que antecede à história 
da própria filosofia, como as tecnologias miradas no eu produzidas na Grécia 
arcaica por Pitágoras. Esse é o nosso ponto de partida no intuito de compreen-
der o testemunho de fé e dar início a uma análise do discurso.

1. A ÉTICA DO CUIDADO DE SI COMO ESFERA DE INVESTIGAÇÃO

Embora os registros de Foucault (2010a) apontem para a Grécia-arcaica 
e, sobretudo, para o período clássico, a origem do cuidado de si parece desim-
portante. Isso porque interessa ao filósofo e historiador da loucura o instante 
de insurgência de um acontecimento, a sua proveniência e as regras de sua 
composição. O cuidado de si é objeto, mas de qual espaço e temporalidade? 
Ele amplificou-se, multiplicando-se em suas significações, muitas vezes desvir-
tuando-se do seu sentido primeiro, conta-nos Foucault (2010a).

Seja conservando ideias ou adicionando saberes dispersos, a noção foi 
relevante para nós por trazer valiosas pistas no intuito de compreender o ca-
minho ou a trajetória que o homem concebeu para alcançar o estado de “felici-
dade”, ideia central do testemunho de fé. O cuidado de si ganhou um viés epis-
temológico, passando a vigorar a partir do preceito socrático do “conhece-te 
a ti mesmo” ou Gnothi Seauton (FOUCAULT, 2010a, p.15). O termo expressava 
não somente um projeto ético, como também um modelo de conhecimento e 
de uma pedagogia centrada na alma, sendo assim, na própria eternidade do ser. 
Essa associação da felicidade com a transcendência vai modelar outras concep-
ções discursivas, especialmente as de base cristã. 

Da mesma maneira que o Gnothi Seauton socrático orientou o cuidado de 
si no período clássico – visando o conhecimento da verdade –, a concepção 
de parrhesia, isto é, o princípio ético do franco falar, passou a ser um dos nor-



teadores da busca da “felicidade” no período antecedente à cristianização da 
Europa. Nossa suposição incide no deslizamento que essa prática sofreu para 
outras searas da ação humana. A sugestão deste artigo é associar esse princípio 
aos testemunhos de fé - como condições de possibilidade -, salvaguardando 
as regularidades e dispersões naturais de uma prática discursiva. Esse risco 
assumido parece possível, já que César Candiotto (2012, p. 15), parafraseando 
Foucault, dirá que não foi Descartes que retomou a noção do cuidado de si: “na 
verdade, o cuidado de si e a maneira de viver das escolas filosóficas teriam sido 
transferidos para a vida monástica cristã já a partir do século IV d.C”. Seria essa 
uma prova do processo de pulverização. 

2. O DISCURSO DE SI MESMO E SUA PROVENIÊNCIA

A parrhesia é um “conceito aranha” (FOUCAULT, 2010c, p. 46)3. A metáfora 
apresentada por Foucault tem o intuito de ilustrar a riqueza de possibilidades 
e atualizações que essa téchne sofreu em seu uso. Há menções de discurso par-
resiástico nos textos clássicos platônicos, como também em Plutarco, Marco 
Aurélio, na espiritualidade cristã, nos escritos latinos e ainda no campo políti-
co-democrático. O seu ponto de partida é a obrigação ou a possibilidade para 
um mestre de dizer o que é verdadeiro na relação com o seu discípulo. O con-
dutor dessa consciência teria a função de descortinar os segredos da alma para 
o seu interlocutor. A título de exemplificação, é o que se sucede nos diálogos 
entre Alcebíades e Sócrates, exaustivamente interpretados na Hermenêutica 
do Sujeito, e que parecem pressentir o modelo das terapias psicológicas atuais. 

Nos primeiros séculos da nossa era, nos conta Foucault, a função do dis-
cípulo é a de arrancar de si o que está oculto e revelar ao seu mestre de cons-
ciência. Interessa o que está impregnado em si mesmo. Essa talvez seja uma 
das condições de possibilidade desse fenômeno e que parece servir de modelo 
às outras produções daquilo que é privado no eu e precisa ser manifesto. Nesse 
contexto, a parrhresia assume o epicentro das práticas de si, já que é o recurso 
ou a ferramenta que gera e materializa a verdade do eu. 

A definição em questão é reconhecida pelos ajustes, modelagens, acaba-
mentos e dispersões. A descontinuidade da parrhresia é a sua própria regra. 
Repatriada, reformulada, seu conceito desliza diante do tempo e do espaço e se 
revela também com traços regulares. Com efeito, o roteador para entendermos 
genericamente o que seria esse tipo de discurso, encontra-se nos significados: 
virtude, dever, técnica, fala franca, contato com o eu, dizer tudo, dizer a verdade, 
abrir o coração ou “relação adequada conosco mesmos que nos proporcionará 

3 Foucault alerta para a necessidade de prudência na definição de parrhesia. Como trata-se de um conceito múl-
tiplo, embora traga consigo um traço regular, o conselho é o de “andar passo a passo” (ver a página 51 de “O 
governo dos vivos e dos outros”). 



a virtude e a felicidade” (FOUCAULT, 2010c, p. 44). A primeira característica da 
parrhesia encontra-se no seu risco de execução. Aquele que diz a verdade si-
tua-se em um instante iminente de perigo. Isso porque, o seu dizer implica em 
consequências e desdobramentos que envolvem a sua reputação ou colocam 
em xeque a sua existência. Para distinguir a exposição parrhesiástica de outros 
tipos evidentes de discurso, ele assevera:

Essa retroação que faz com que o acontecimento do enunciado afete o modo de ser do sujeito ou 
que, ao produzir acontecimento do enunciado, o sujeito modifique ou afirme, ou em todo caso de-
termine e precise, qual é seu modo de ser na medida em que a fala. Pois bem, é isso a meu ver, que 
caracteriza um outro tipo de fatos do discurso totalmente diferente dos da pragmática (FOUCAULT, 
2010c, p. 66). 

Outro atributo dessa tipologia é a análise dramática do verdadeiro. O par-
rhesiasta traz consigo uma cenografia trágica e por essa razão, profetas, adi-
vinhos, filósofos e cientistas são porta-vozes do seu discurso. Há, no entanto, 
nas exposições transcritas do “Governo de si e dos outros”, uma ideia demasiado 
importante resgatada por Foucault (2010c) e abrigada na terminologia par-
rhesia moral. Retirada da peça de Ión, o termo parece trazer sugestões para 
interpretar o testemunho. O que aparece é a narrativa da falta. Aquilo que pesa 
na consciência, na medida em que confessá-la – “a quem pode nos guiar e nos 
ajudar a sair do desespero ou do sentimento que temos na nossa própria falta” 
(idem, p.144) – configura-se como expressão de franqueza. 

Pela primeira vez, esse tipo de discurso aparece com muita clareza de-
signando o conteúdo que precisa ser exposto pelo falante. Aquilo que pesa à 
consciência. Motivo de inquietação. A emergência do pensamento como objeto 
de análise funciona nesse tipo de narrativa com teor instrumental. Em função 
dessas formulações, a questão da parrhesia se impõe como categoria analíti-
ca de um certo discurso por examinar como o dizer de uma verdade, seja ele 
uma expressão espontânea da fala ou algo outorgado, produz marcas que estão 
associadas ao modo como, em um campo social, o corpo se constitui como su-
jeito, tanto na relação com os seus outros (norma), como também na relação 
consigo mesmo.

3. A FALTA DISCURSIVIZADA EM CONFISSÃO

A mística cristã, a partir de um arsenal que priorizou a subserviência do 
corpo e do espírito, repatriou essa prática de subjetivação em função e um as-
ceticismo rígido baseado na lei do texto sagrado, na renúncia e na mortificação 
(CHEVALLIER apud CESAR CANDIOTO, p. 45, 2012). As práticas monásticas 
dos primeiros séculos da nossa era trazem consigo o ranço da cultura helenis-
ta, assim como o cuidado de si voltado para uma prática, em função de uma 



moral de código e prescritiva, típica da institucionalização dessa religião cristã. 
Uma das provas dessa espécie de câmbio semiótico encontra-se na citação de 
Jaerger (2011, p. 21), quando compara os textos de Plutarco e a Epistola de 
Tiago: “todos possuíam uma certa semelhança entre si e faziam ocasionais em-
préstimos de expressões uns dos outros”. 

As notícias que Foucault (2010a) traz situam a confissão como uma práti-
ca de si da antiguidade greco-romana. Lá, o relato estava imbricado não com a 
falta ou com a dor. Embora fosse uma prática verbal expositiva, ela situava-se 
muito distante da condenação, da interdição ou da negação de si mesmo. A 
confissão objetivava colocar a alma em contato, em relação com o outro para 
escuta. Um aperfeiçoamento com base na alteridade que tinha como fim último 
salvar-se. Isso significava: abrir o coração em parrhesia, do mestre para o discí-
pulo e do discípulo para o mestre. Eis os dois movimentos que caracterizaram 
o fenômeno da confissão que antecedem a sua institucionalização dogmática e 
sacramental. Com cautela, Foucault preconiza:

É nestes círculos epicuristas que encontramos a primeira fundação, parece-me, daquilo que se 
transformará com o cristianismo. É uma primeira forma capaz de sugeri-lo sem que pré-julguemos, 
de modo algum, os laços históricos, de transformação de um no outro (FOUCAULT, 2010a, p. 350). 

A extorsão da verdade do eu como condição para salvar-se é inaugurada 
pelo cristianismo, embora seja preservado o interesse pelos movimentos do 
pensamento, ou seja, as ideias ou as memórias como objeto de exame, certa-
mente de uma herança epicurista. O que surge de muito curioso, no que diz res-
peito à investigação desses processos subjetivos do eu, é o reconhecimento da 
verdade celestial (por meio da manifestação da fé) associado à verbalização ou 
a discursividade exposta na confissão. Quando desnuda-se aquilo que é peca-
minoso, equivocado, inquieto, nefasto ou perigoso, há também sua purificação. 
O relato da rotina e os episódios trágicos da vida passam, portanto, para o fio 
da linguagem. A cura pela fala psicanalítica seria, portanto, uma herança cristã?

Do ponto de vista histórico, esse interesse pela cenografia do cotidiano ou 
a tomada do poder sobre os acontecimentos do dia a dia foi vista em Foucault 
(2015, p. 208-209) a partir do marco histórico da confissão cristã:

Obrigação de fazer passar regulamente pelo fio da linguagem o mundo mi-
núsculo do dia-a-dia, as faltas banais, as fraquezas, mesmo que imperceptíveis, 
até o jogo perturbador do pensamento, das intenções e dos desejos; ritual da 
confissão em que aquele - que fala é ao mesmo tempo aquele de quem se fala 
(...) O ocidente cristão inventou essa surpreendente coação, que ele impôs a 
cada um, de tudo dizer para tudo apagar, de formular até as mínimas faltas em 
um murmúrio ininterrupto (...) o mal teve de se confessar na primeira pessoa, 
em um cochicho obrigatório e fugidio. 



O pós-estruturalista arriscou dizer ainda que esse relato, que visava trans-
por a experiência cotidiana para os registros, não ficou refém ou circunscrito 
aos confessionários. Ele se agenciou – no fim do século XVII – não somente 
com a religião, mas com todo o aparato da gestão administrativa. Denúncias, 
queixas, relatórios, dossiês, arquivos, rastros escritos, petições, cartas régias, 
internamentos e testemunhos passam a desempenhar o ofício de traduzir o dia 
a dia para o fio do discurso. Ora, é dessa maneira que o controle político-ad-
ministrativo (o biopoder) vai ser reconfigurado com a crise do poder pastoral. 
Foucault (2015) conceitua o ato de discursivizar o cotidiano como uma prática 
de coação a partir de um dispositivo4 que precisa saber o ínfimo. O que parece 
estar em questão é o controle das possibilidades do existir. 

Foucault (2015, p. 232) reitera com muita clareza que o discurso da con-
fissão explodiu com a reforma protestante e foi remanejado para outras searas 
com funções psicológicas, “de melhor conhecimento de si mesmo, de melhor 
domínio de si, de esclarecimento de suas próprias tendências, de possibilidade 
de gerir sua própria vida”. Sem tergiversar, o teórico sentencia o que chamou 
de formidável difusão do mecanismo da confissão. Essa espécie de profecia é 
exemplificada da seguinte maneira: “essas sessões no rádio e, dentro em breve, 
na televisão em que as pessoas virão dizer: ‘Pois bem, escutem: eu não me en-
tendo mais com minha mulher, não posso mais fazer amor com ela, não tenho 
mais ereção na cama com ela, estou muito confuso’” (idem). Às vezes a lição, o 
exemplo, em outras, com fins de persuasão. Oferecer atenção ao que é subja-
cente. Eis alguns objetivos desse modo de coação. O governo é feito pelo que 
é visível: “nasce uma arte da linguagem cuja tarefa não é mais cantar o impro-
vável, mas fazer aparecer o que não aparece – não pode ou não deve aparecer: 
dizer os últimos graus, e o mais sutil do real” (idem, p. 216). 

O fabuloso, o heroico, a façanha, a providência, a impossibilidade e a graça 
– ou tudo aquilo que escapa do comum e da trivialidade – caracterizam o relato 
do quotidiano, definitivamente expresso e presente no corpus deste trabalho. 
Ao lado do testemunho religioso, a psicanálise e a literatura vão compor poste-
riormente esse dispositivo de coação criado pelo ocidente.

4. DISPERSÕES E CONTINUIDADE: O TESTEMUNHO DE FÉ

O compromisso com o verídico é a primeira característica que o gênero 
testemunho religioso assume. Caso vasculhássemos a manifestação dessa esfe-
ra linguística na história, certamente encontraríamos uma fenda que divide o 

4 Aquele que tem função estratégica dominante em um dado momento histórico. Ele surge para atender uma 
demanda e é composto por elementos heterogêneos (discursos, leis, medidas, organizações, proposições, episte-
mes etc.) dentro de uma cadeia. As forças que o compõem sustentem tipos de saberes e são sustentados por eles 
(FOUCAULT, 2012b). 



que há de mais importante nesse tipo de narrativa, isto é, o seu valor de verda-
de. A chancela para o testemunho e sua articulação com o poder é observada, 
se realmente estivermos corretos, na contrastante função que a prática obtém 
na Ilíada e posteriormente no Édipo Rei. No texto homérico, Menelau acusa An-
tíloco de um tipo de irregularidade, que, por sua vez, esse último rejeita e nega 
a sua própria acusação. Embora houvesse no marco uma testemunha, o seu 
papel é negligenciado naquela narrativa. O mecanismo de apropriação da ver-
dade passa a ser a Epreuve, a prova-desafio. Menelau ordena que seu oponente 
jure diante de Zeus – com a mão na testa do cavalo e a outra segurando o chico-
te – que não cometeu uma irregularidade. Ao renunciar o desafio, a verdade se 
manifesta e Antíloco assume que cometeu o ato desviante. Os vestígios dessa 
prática ainda reaparecem na tragédia de Sófocles (2002a; 2002b), especifica-
mente na cena em que Édipo acusa Creonte de querer usurpar o seu poder. 
Dispensando as testemunhas, novamente o juramento é o recurso de produção 
do verdadeiro. Epreuve é novamente requerido.

O testemunho só passa a chancelar o real depois de uma espécie de divór-
cio expressa na dicotomia: verdade e deus(es). De domínio público, a trama 
de Édipo gira em torno da morte de Lion, que não é revelada nem mesmo por 
Apolo (instância divina) nem ainda por Tirésias (ente profético). É no desfe-
cho, última parte da peça, que dois testemunhos trazem os fragmentos faltan-
tes para remontar o impasse. Os pastores assumem que entregaram a criança 
ao mensageiro e, posteriormente, Jocasta confirma a maternidade. Chega-se 
dessa forma ao infanticídio, à verdade. O testemunho triunfa e a epreuve é na-
turalmente desprestigiada. Foucault (2003, p. 40) assevera:

Toda a peça de Édipo é uma maneira de deslocar a enunciação da verdade de um discurso de tipo 
profético e prescritivo a um outro discurso, de ordem retrospectiva, não mais da ordem da profecia, 
mas do testemunho. É ainda uma certa maneira de deslocar o brilho ou a luz da verdade do brilho 
profético e divino para o olhar, de certa forma empírico e quotidiano, dos pastores. Há uma cor-
respondência entre os pastores e os deuses. Eles dizem a mesma coisa, eles veem a mesma coisa, 
mas não na mesma linguagem nem com os mesmos olhos. Em toda a tragédia vemos esta mesma 
verdade que se apresenta e se formula de duas maneiras diferentes, com outras palavras, em outro 
discurso, com outro olhar. Mas esses olhares se correspondem um ao outro. 

O tipo de narrativa de que tratamos traz em sua materialidade a neces-
sidade de uma memória. Por causa disso, podemos dizer que o testemunho 
é definitivamente a voz que depende do resgate do passado. Achugar (apud 
SELIGMANN-SILVA, 2003, p.321), quando fez o estudo etimológico do termo, 
realçou que a palavra tem origem no grego “marti”, “aquele que dá fé de algo” e 
supõe o fato de se haver vivido ou presenciado um determinado fato”. 

A prioridade é que esse eu-mártir – que ativa determinadas práticas de 
subjetivação, na relação de si para consigo próprio, ou de si para com o um 



código moral – seja priorizado neste exame. De fato, não estamos falando da 
forma jurídica ou da produção de verdade manifestada por um terceiro, como 
ocorreu no Édipo. Tampouco se trata necessariamente da exposição da prova 
material e científica, com vastas provas e demonstrações de um estudo de caso 
qualquer, mas sim dos recursos discursivos apresentados por um ethos que 
desnuda a sua própria carência, o seu suplício e age em contexto místico, como 
veremos na sequência.

5. A INTERIORIDADE, ESBOÇO DE UMA ANÁLISE DO DISCURSO.

Nas próximas linhas, transcrevemos na íntegra o testemunho de Dona Jô, 
integrante da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). A escolha está vin-
culada as narrativas que ficaram de fora de um conjunto de depoimentos que 
integraram a tese de doutorado deste pesquisador. Elencamos cinco pontos 
principais (em algarismos romanos) para facilitar o processo de menção e re-
tomada do discurso. 

“I) Então... A minha história de sofrimento começou aos 17 anos quando eu casei, e fui mãe aos 19 
anos. Mas, no primeiro ano de... no primeiro mês de casada, o meu marido me deu uma surra. Onde 
eu fiquei toda roxa, mas aquilo dentro de mim não fluía o porquê daquela surra. Então eu, novamente, 
depois de três meses, voltei pra ele. E ali começou a minha história de sofrimento, porque eu fui mãe 
aos 19 anos, e a história de sofrimento começou aí porque ele começou a me bater, me bater... Houve 
muita revolta dentro de mim, mas eu aguentava com meu marido porque eu não queria dar uma vida 
de sofrimento a meus filho... porque o que ele tinha de bom era que mantinha uma fartura dentro de 
casa, e começou a vim os filhos... e desde ali, eu fui me dedicando a minha vida pra eles em função 
da... deles eu aguentei tudo o que eu tinha que aguentar. Aos 12 anos, quando meu marido descobriu 
que ele era drogado, ele pegou e me deu uma surra, deu... queria matar o meu filho porque ele tinha 
entregado ele... por causa das drogas, né? Ele descobriu que o meu marido era drogado, me contou 
e meu marido queria matar o meu filho. Então minha vida foi totalmente de sofrimento, de surras... 
violência doméstica, por quê? Porque toda vez que ele chegava em casa drogado, bêbado, ele me 
tirava da cama pelos cabelos, me batia, e a minhas criança foram criada nesse ambiente. E, ao mesmo 
tempo que eu... ele me batia, eu batia nos meus filhos. II) Os meus filhos foram espancados por mim. 
Conforme eu era espancada, eu espancava meus filho, então era uma vida assim. Eu não passava nada 
de bom pro meus filho. Era uma vida de tristeza. III) E a gota d’água do meu casamento foi quando 
ele... eu peguei ele em casa com uma mulher, dormindo na cama que eu dormia com ele. Ali foi a gota 
d’água, foi o fim. Mas eu também fui... agredia muito ele. Depois que eu me revoltei, eu comecei a 
ter... ser revoltada, eu batia nele, espancava, eu tinha... eu quebrava coisa e retalhava todinho ele... 
todinho ele. Então, a minha vida foi... foi isso aí. IV) Depois que eu me separei dele, eu fui viver com 
um rapaz, depois de seis meses, e o mesmo problema se fez no meu outro casamento. Eu era agredida, 
eu era ofendida, e aí começou a sessão de traição, eu traía, ele traía...V) Foi aí que eu conheci a igreja, 
e fazendo correntes, eu me libertei, ele se libertou, hoje a gente é feliz... hoje eu vejo que o que tem 
de bom pra mulher, pra restaurar a dignidade dela é o grupo Raabe, que na época eu não tinha. Se 
eu tivesse o... a oportunidade de conhecer o grupo Raabe naquela época, eu não tinha sofrido tanto, 
porque esse grupo traz pra mulher a dignidade... levanta a autoestima dela e proporciona uma outra 
vida pra ela, eles encaminham as pessoas pra isso. V) E você que tá nessa mesma situação que eu, já 
passou por isso, tá passando por isso... tá triste, tá sofrida, não... o seu... seu companheiro não lhe deu 
seu devido valor, venha conhecer o grupo Raabe. Vamo mudar sua vida”5.

Quadro 1: testemunho transcrito.



Possivelmente na própria inconsciência do testemunho, como prática dis-
cursiva, a ideia de cuidado de si parece ser uma das suas condições de possi-
bilidade. Isso se faz notório pela presença: a) de uma atenção aos movimentos 
do pensamento, b) da enunciação de uma falta (vazio) e ainda, c) da exposição 
do conteúdo privado do eu. A introdução da narrativa de Dona Jô, tem início na 
sua memória, sendo desse modo uma enunciação do passado. O ponto de parti-
da situa-se na adolescência da depoente. O primeiro momento do testemunho 
foi colonizado pela cena da violência doméstica visivelmente confessada (I). A 
coragem da verdade desnudada evidencia-se como ponto de articulação com 
a parrhresia moral (FOUCAULT, 2010). O patriarcado, o machismo e a objetifi-
cação sexual da mulher, frutos de um discurso hegemônico de poder no cam-
po social parecem compor um modo subjetivo refém, resignado e submisso 
da depoente. Tal efeito de sentido pode ser confirmado na sentença: “mas eu 
aguentava com meu marido porque eu não queria dar uma vida de sofrimento 
a meus filho”. A confissão parece atravessar o testemunho e é capaz de fazer 
a depoente verter-se em um mártir (efeito de sentido gerado). Diferente dos 
confessionários cristãos, o objetivo aqui, não foi a salvação da alma. 

Na sequência, o entremeio, o filho e o pai. Jô narra o seu papel de árbi-
tro ou juíza para solucionar a contenda de descoberta do vício de seu próprio 
cônjuge. O conflito acaba por ressuscitar a composição nucelar da família e a 
disputa infantil pelo amor da matriarca que caracterizou por muito tempo o 
discurso psicanalítico. O fracasso da resolubilidade gerou um efeito de sentido 
previsível. Por medo ou desconhecimento do código penal, o modo subjetivo 
da depoente seguiu um padrão de assujeitamento sintonizado com os números 
estatísticos de milhares de outras mulheres violentadas. O reconhecimento de 
uma regularidade padrão na própria conduta se dar pela franqueza da depoen-
te que de oprimida vira também opressora: “ele me batia, eu batia nos meus 
filhos”. Os ecos da franqueza e da dramaticidade “parresiastica”, visíveis no tes-
temunho, demonstram na depoente um modo de conduta de repetição. Possi-
velmente incapaz de suspeitar de si (efeito de sentido gerado pelo ponto II). 

A coexistência ou mudança de um modo de subjetividade daquela que de-
põe aparece alterado na descoberta da traição conjugal. Assumindo uma postu-
ra de revolta e violência contra o marido, chega ao fim o casamento. Com efeito, 
podemos dizer que a depoente em questão é capaz de suporta e conviver com 
a violência, embora seja intolerante com as práticas sexuais extraconjugais do 
marido. Os ecos desse movimento subjetivo podem ser chancelados tanto pela 
religião, quando profere: “mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao 
Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da 
igreja” (Efésios 5:22), sendo outra sentença, “não adulterarás” (Êxodo20:14), 
como também, pelo Estado, que por muito tempo legitimou o “crime de honra”, 
absolvição judicialmente legal por infrações que envolvem a depreciação de 



uma das partes. No próximo casamento, os processos subjetivos de Jô são mar-
cados por reincidências. Violência e traição passam a compor a sua conduta. 
Por trata-se de uma identidade feminina a sua deslealdade pode ser interpre-
tada dentro de um viés transgressor, embora também seja real que os efeitos 
de sentido gerado pelos enunciados do ponto IV façam referência a uma subje-
tividade sem autonomia e vítima das marcas de uma memória. O estudo desse 
aspecto da moral, nos garante Foucault (2010):

Deve determinar de que maneira e, com que margem de variação ou de transgressão, os indivíduos 
ou os grupos se conduzem em referência a um sistema prescritivo que explícita ou implicitamente 
dado em sua cultura, e do qual eles têm uma consciência mais ou menos clara. “Chamemos a esse 
nível de fenômeno a “moralidade dos comportamentos”“ (FOUCAULT, 2010, p. 34). 

O momento V celebra o encontro com a felicidade evidenciada no contato 
da depoente com a IURD. Palavras como “libertação” e “restauração” são utiliza-
das para produzir um efeito de sentido de um ente renovado e distinto do pas-
sado caótico. Coexistem em outros testemunhos essa mesma estrutura dialéti-
ca, lugar onde os sentidos da igreja adquirem sinônimo de salvação, conversão 
e libertação, terminologias que estão conectadas, embora com finalidades bem 
distintas, à noção de cuidado de si. O momento derradeiro do testemunho se 
expressa na conduta modelo ou em um modo subjetivo de vitrine, referencial e 
exemplar. Elementos que reforçam a razão de existir do gênero em questão. O 
testemunho como prova da verdade, uma narrativa real que evidencia os efei-
tos institucionais de uma crença. Uma peça publicitária não ficcional? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse exame sumário podemos arriscar dizer que o inconsciente 
é uma instância ancestral capaz de estabelecer conexões difusas, longínquas e 
racionalmente imemoráveis com o presente: da epimélia heautou para o teste-
munho, eis o descontinuo do discurso, que conserva e avança nas suas virtua-
lidades ou mesmo “um além intradiscursivo que vem, aquém de todo autocon-
trole funcional” (PÊCHEUX, 2010, p.313). No que diz respeito aos movimentos 
da depoente, podemos dizer que há uma singularidade inclinada para os mo-
dos de sujeição da própria moral estabelecida, muito embora haja também 
tentativas de resistência e fuga, acessíveis pela análise discursiva no que se 
diz (saber) e no que se deve (poder) dizer. O exame provou que há uma subje-
tividade docilizadas, mas há também uma de contra conduta que se expressou 
na violação de interditos. Quando comparamos a postura de Dona Jô com as 
práticas de parrhresia, no âmbito do cuidado de si de outrora, podemos realçar 
que há um verdadeiro abismo na finalidade, já que a depoente não produz em 
si mesma um modo livre de ser, mesmo oscilando na realização do seu desejo. 



Esse testemunho é uma metonímia. A parte de um grande todo. Por meio dele é 
possível compreender parte do campo de forças e intensidades que produzem 
“a forma sujeito” na Universal.
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O TÍTULO DO TRABALHO
Maria Gomes da Costa Silva 1 

José Jacinto dos Santos Filho (Orientador) 2

INTRODUÇÃO

É comum, no contexto escolar, colocações a respeito do não domínio dos 
estudantes em relação às competências básicas de leitura. Os avanços tecnoló-
gicos contribuíram para a disseminação e democratização dos bens cultuais, 
inclusive o livro, porém isso ainda não surtiu efeitos significativos no desenvol-
vimento do gosto pela leitura. Grande parte dos estudantes não têm o hábito 
de leitura, assim, isso se reflete na produção escrita, aspecto comprovado pelo 
resultado de provas externas com o SAEB e do ENEM 2017, onde 6,5 das reda-
ções corrigidas receberam nota zero.

Os níveis de leitura no Brasil são baixos e sua prática está intrinsicamente 
relacionada a fatores como gosto e influência da família ou dos professores, 
de acordo com dados da última Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2015). 
Portanto, tentativas de desenvolver o gosto pela leitura desde cedo pode con-
tribuir para formar leitores, já que, muitas vezes, a família dos estudantes não 
tem hábitos de leitura; assim, cabe à escola, através de nós, professores, esta 
tarefa.

Por outro lado, os avanços tecnológicos contribuíram para a configuração 
de um novo panorama de leitura, pelo qual a concisão e as diferentes lingua-
gens se tornaram cruciais. Isso tem distanciado o aluno da leitura do texto li-
terário: paradigma que inquieta educadores preocupados em garantir aos es-
tudantes o domínio da palavra. Assim, é urgente formar cidadãos capazes de 
interagir, uma vez que, segundo Freire (1989, p. 47), o homem não deve “estar 
no mundo, mas com o mundo”, com a possibilidade de humanização por meio 
da literatura, conforme Candido (1989), resultantes dos efeitos provocados 
pela recepção do texto no leitor, teorizados por Jauss (1994) e Iser (1996).

É imprescindível ações que contribuam para o desenvolvimento do Letra-
mento Literário, como pensa Cosson (2014). Por exemplo, por meio de mini-
contos, gênero textual contemporâneo conciso, cuja leitura, numa concepção 
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interativa e subjetiva, conforme Kleiman (2016), Koch e Elias (2006) e Jouve 
(2013). Todavia, concorrer com os recursos da linguagem digital, verbo/visual 
e desenvolver o gosto pela leitura do texto literário, não tem sido uma tarefa 
fácil para os educadores. Surge, então, uma questão: Como desenvolver o letra-
mento literário e contribuir para a formação cidadã dos estudantes na socie-
dade atual? 

Os educadores não podem se esquivar da influência que as novas tecno-
logias têm exercido na formação de leitores. É preciso “entrar no jogo” e bus-
car estratégias, conforme Solé (1998) e Colomer e Camps (2002) que possam 
contribuir para a compreensão leitora. Percebemos na imbricação entre a lin-
guagem literária e a tradução intersemiótica, teorizada por Plaza (2010), uma 
hipótese para o desenvolvimento do gosto pela leitura e formação do aluno 
leitor. Desta forma, objetivamos desenvolver uma estratégia de letramento li-
terário, baseadas nas sequências básica e expandida de Cosson (2014) com 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, visando à formação do aluno leitor, 
com base na leitura e compreensão de minicontos de Marina Colasanti, e tendo 
como objetivos específicos: avaliar a interpretação dos estudantes referente 
à leitura dos minicontos; identificar nas produções dos quadrinhos dos estu-
dantes, a relação com suas vivências e experiências; analisar a subjetividade, 
criatividade e organização na produção dos alunos, através das HQs; analisar a 
tradução intersemiótica dos minicontos para os quadrinhos produzidos pelos 
estudantes.; e por fim, avaliar o resultado da aplicação da estratégia de letra-
mento literário. 

METODOLOGIA 

Esta proposta trata-se de uma pesquisa-ação, segundo Franco (2005), 
uma vez que estamos cientes de que pesquisa e ação devem caminhar juntas 
quando se pretende transformar a realidade. Seu locus será uma escola pública 
do ensino fundamental; o público alvo, alunos do 9º ano. Será desenvolvida 
uma estratégia de letramento literário, a partir de 7 oficinas, durante 14 aulas 
de Língua Portuguesa, baseadas nas sequências básica e expandida de Cosson 
(2014), organizadas a partir de 6 minicontos de Marina Colasanti, que trazem 
como temática a violência física ou simbólica contra a mulher. São eles: Para 
que ninguém a quisesse, Prova de amor, Porém igualmente, De água nem tão 
doce, Uma questão de educação e Nunca descuidando do dever. 

A estratégia de letramento literário será fundamentada na concepção de 
leitura como um processo interativo, conforme Kleiman (2016), Elias e Koch 
(2006) e subjetivo, segundo Jouve (2013). A leitura como o resultado da inte-
ração entre o autor, o texto e o leitor em que estão em jogo não apenas as pistas 



e sinalizações que o texto apresenta, mas também os conhecimentos prévio, 
linguístico e enciclopédico do leitor, os quais precisam ser ativados para que o 
leitor consiga desvendar os segredos do texto. 

Para elaboração desta proposta, faremos uma adaptação das sequências 
básica e expandida de Cosson (2014), incorporando as estratégias de leitura de 
Solé (1998) e Camps e Colomer (2002) e, sobretudo, a tradução intersemiótica, 
discutida por Plaza (2010, p. 27), considerando que “até nosso pensamento é 
intersemiótico”; desta forma, utilizaremos a imagem como principal recurso 
para ativação do conhecimento e, consequentemente da compreensão e inter-
pretação leitora. Realizar-se-á uma estratégia envolvendo a sequência básica, 
da qual faremos uso da motivação, introdução do autor e da obra, a leitura e a 
interpretação; e da sequência expandida, nos utilizaremos especificamente das 
contextualizações poética, temática e presentificadora e da segunda interpre-
tação. A estratégia será distribuída em o sete (07) oficinas, todas executadas 
em duas aulas, de acordo com a descrição a seguir.

A primeira oficina objetiva motivar os alunos em relação à temática a ser 
abordada e introduzir a autora dos minicontos a serem trabalhados. Para a 
motivação organizam-se duas mesas: uma com rosas vivas e coloridas e ou-
tra com rosas murchas e secas. Para a dinâmica exploram-se sete imagens que 
abordem a violência física ou simbólica contra a mulher, distribuídas como pe-
ças de um quebra-cabeça. Agrupam-se os alunos em sete equipes de quatro de 
acordo com as imagens construídas pelo quebra-cabeça. Em grupos, discutem 
a temática e escreverem comentários, apresentam-nos para a turma, espera-se 
que eles associem a imagem das rosas à realidade das mulher que sofre violên-
cia. Dando continuidade, o professor questiona os estudantes se eles já leram 
algum conto que retratasse a violência contra a mulher, e informa a turma que 
eles irão ler minicontos de Marina Colasanti que retratam essa temática; desta 
forma, dar-se início a introdução da autora e de sua obra. Para isso utilizam-se 
biografias extraídas de obras de Marina Colasanti expostas numa mesa, onde 
cada grupo escolhe uma biografia e destaca os aspectos principais sobre a vida 
de Colasanti, e faz desenhos representando os fatos destacados, apresenta-os 
para a turma. Neste momento, o professor questiona os estudantes sobre a re-
levância de ler textos sobre essa problemática. 

Na segunda oficina, realiza-se a leitura do miniconto Para que ninguém a 
quisesse. A princípio, coloca-se apenas o título do texto no quadro para que os 
estudantes façam predições sobre como imaginam aquela história. Em seguida, 
distribui-se o texto impresso para leitura silenciosa e coletiva, extraindo-se o 
final do conto. Questiona-se os estudantes sobre como eles imaginam o des-
fecho do conto. Anotam-se as hipóteses apresentadas no quadro. Entrega-se 
o desfecho do conto para leitura compartilhada. Por fim, realiza-se a primeira 



interpretação, através da elaboração de um desenho retratando como eles ima-
ginam a mulher no início e no final do enredo do miniconto lido.

Na terceira oficina, realizam-se outras atividades de leitura e interpre-
tação. Confecciona-se um baú de minicontos como os títulos de quatro deles: 
Porém igualmente, De água não tão doce, Prova de amor, Uma questão de educa-
ção, sendo sete vias de cada. Em seguida, cada aluno escolhe um título no baú, a 
partir do qual formam-se 4 grupos de acordo com os títulos. Cada grupo conta 
como imagina uma história com aquele título. O professor distribui, então, có-
pias dos textos para os grupos. Efetuam-se a leitura silenciosa e compartilha-
da entre os membros dos grupos. Os grupos confeccionam uma imagem para 
simbolizar o miniconto lido, redige o enredo da narrativa, e apresentam para 
a turma. Em seguida, organiza-se uma tabela com duas colunas constando os 
tipos de violência contra a mulher FÍSICA ou SIMBÓLICA, cada grupo indica o 
tipo de violência presente no miniconto lido e apresenta uma justificativa. 

Na quarta oficina, os alunos realizam uma atividade escrita referente à 
interpretação e à identificação das partes e dos elementos das narrativas traba-
lhadas na terceira oficina, com algumas questões envolvendo a tradução ima-
gética, especialmente para descrição de personagens, espaços, conflito, clímax, 
enredo, configurando-se a contextualização poética; e outras de interpretação 
pessoal, subjetiva.

A quinta oficina divide-se em duas etapas. Na primeira, realiza-se a lei-
tura da HQ Nunca descuidando do dever e a comparação com o miniconto de 
mesmo título, através de uma atividade escrita. Na segunda, apresenta-se um 
resumo descritivo sobre os elementos que constituem o gênero História em 
Quadrinhos, fundamentado em Ramos (2016) e Sousanis (2017), em seguida, 
realizam-se uma leitura coletiva e uma exposição dialogada. 

Na sexta oficina, concretizam-se as contextualizações temática e presen-
tificadora. Realiza-se uma discussão sobre imagens presentes em sites, redes 
sociais, revistas ou jornais de fatos relacionados à violência contra a mulher, as 
quais foram pedidas anteriormente pelo professor. Por fim, os alunos, em gru-
pos livres, fazem um desenho retratando a realidade das mulheres que sofrem 
com a violência doméstica e produzem um comentário sobre a temática. 

Na sétima oficina, realiza-se uma segunda interpretação dos minicontos 
lidos, na qual os estudantes escolhem uma das narrativas trabalhadas e fazem 
uma adaptação/tradução em quadrinhos, considerando as especificidades de 
sua linguagem, numa interação com a temática trabalhada em sala e sua rela-
ção com o presente. Em seguida, será decidida junto com os alunos a melhor 
forma de exposição do material produzindo por eles. Das HQs produzidas, 30 
% servirão de objeto de análise da proposta apresentada.



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente pesquisa, já qualificada, encontra-se em processo de elabora-
ção e aplicação da estratégia de letramento literário. Resta-nos, pois, rever-
mos as atividades planejadas para as oficinas, analisarmos possíveis inserções 
teóricas, e aplicarmos a estratégia, para confirmarmos nossa hipótese de que, 
aliando texto literário, estratégias de leitura e tradução intersemiótica, conse-
guiremos atingir o objetivo de desenvolver o letramento literário, contribuindo 
para a formação do aluno leitor – autor. 

CONCLUSÕES 

Tanto o texto literário, como a linguagem verbo/visual dos quadrinhos 
têm poder de possibilitar o desenvolvimento das competências de leitura. O 
diferencial, acreditamos, reside na forma como o texto é introduzido na sala de 
aula. É preciso utilizar estratégias motivadoras e mobilizadoras do gosto pela 
leitura. Portanto, esperamos que relacionando texto literário e tradução ima-
gética, através da montagem pelos alunos de histórias em quadrinhos, obte-
nhamos uma leitura literária, que venha a contribuir para formação leitora dos 
envolvidos na pesquisa, possibilitando uma leitura interativa; portanto, crítica 
da realidade que nos cerca.
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RESUMO ACADÊMICO DO ENSINO MÉDIO: 
UMA FORMA LINGUÍSTICA OU UMA FORMA 

DE REALIZAR LINGUISTICAMENTE OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS EM UMA DADA SITUAÇÃO?

Karla Epiphania Lins de Gois1 

RESUMO:

O resumo acadêmico é uma das práticas sociais realizado em situações co-
municativas específicas, fazendo parte do contínuo de produções escritas dos 
participantes de eventos acadêmicos. O objeto de estudo desta pesquisa são os 
resumos acadêmicos elaborados pelos estudantes do ensino médio, orientan-
dos do Programa de Iniciação Científica de um Instituto Federal do Nordeste. 
Compreendendo o gênero enquanto ação social, o objetivo deste trabalho foi 
investigar nos resumos acadêmicos os elementos formais, as convenções gené-
ricas, e os elementos que indicam a ação social do gênero. Para a conceituação 
de gênero utilizamos os estudos da sociorretórica de Miller (2012), e para a ca-
racterização do resumo acadêmico usamos os estudos de Motta-Roth e Hend-
ges (2010). O corpus compreendeu três resumos acadêmicos publicados nos 
Anais do Congresso de Iniciação Científica de um Instituto Federal do Nordes-
te. A proposta de análise foi fundamentada nas seguintes questões dos estudos 
retóricos de gêneros: identificação das características do resumo acadêmico, o 
cenário da situação, e os que os padrões revelaram sobre a situação e o cenário. 
Na conclusão pontuamos que houve o emprego dos elementos formais do re-
sumo acadêmico, que a sua elaboração pertence há um determinado contexto, 
uma situação social em que os participantes realizam interesses e propósitos 
comuns, revelando assim, a interação entre o gênero e o contexto. 

Palavras-chave: Abordagem de Gênero. Resumo Acadêmico. Ensino 
Médio.
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INTRODUÇÃO

A partir da discussão sobre os gêneros, o objetivo deste estudo foi de iden-
tificar nos resumos acadêmicos do Ensino Médio os elementos formais e a ação 
social realizada pelo gênero. 

Um estudo dessa natureza pretendeu destacar a importância ação social 
do gênero, pertencente a determinada situação comunicativa, os eventos aca-
dêmicos, e que esse gênero comporta uma forma necessária para a adequação 
ao ambiente de uso.

O referencial teórico usado foi a partir dos estudos da linguística do Texto 
de Marcuschi (2008), ao situar o texto nos estudos linguísticos, e em seguida, 
conceituamos o gênero a partir da abordagem sociorretórica de Miller (2012).

Dividimos o artigo da seguinte maneira: 1. Da Linguística do Texto ao es-
tudo de gênero, 2. O gênero na perspectiva sociorretórica, 3. Aspectos metodo-
lógicos e 4. Discussão das análises.  

1. DA LINGUÍSTICA DO TEXTO AO ESTUDO DE GÊNEROS

Anterior ao estudo de gêneros, a Linguística do Texto, LT, partiu da pre-
missa que “a língua não funciona nem se dá em unidades isoladas, tais como 
os fonemas, os morfemas, as palavras ou frases soltas. Mas sim em unidades se 
sentido chamadas texto” (MARCUSCHI, 2008, p.73). A motivação inicial da LT 
foi o entendimento de que os estudos linguísticos tradicionais não davam conta 
de todos os fenômenos linguísticos. Marcuschi (2008) coloca que o argumento 
utilizado para resolver os fenômenos não previstos pela linguística tradicional 
foi a criação de uma gramática de texto em que seria possível identificar um 
conjunto de regras de boa formação textual.

Para o autor, atualmente a teoria do texto é “muito mais uma heurística do 
que um conjunto de regras específicas enunciadas de modo específico e claro” 
(MARCUSCHI, 2008, p. 74), numa perspectiva do estudo da língua em sala de 
aula. Um dos questionamentos feito pelo autor foi “como e onde situar o tex-
to dos estudos linguísticos” (2008, p. 74). As diversas vertentes que surgiram 
para a LT aceitam o estudo da língua em uso, que a concepção de língua recai 
sobre os processos sociocognitivos, trata-se de uma linguística da enunciação 
e tem como ponto central as relações entre teoria e prática. Dessa forma, os do-
mínios da LT são os fatos da língua, considerando “a sociedade em que a língua 
se situa (MARCUSCHI, 2008, p. 75).

Após essa explanação, compreendendo a língua em uso, destacamos os 
estudos de gêneros. Em Marcuschi (2008) o estudo de gêneros textuais é multi-



disciplinar, englobando “uma análise do texto e do discurso e uma descrição da 
língua e visão de sociedade (MARCUSCHI, 2008, p. 147), tentando responder 
questões de natureza sociocultural da língua. Diante das várias contribuições 
teóricas destacamos os estudos sociorretóricos. 

2. O GÊNERO NA PERSPECTIVA DA SOCIORRETÓRICA

Da perspectiva sociorretórica destacamos o inglês para fins específicos, 
ESP, e os estudos retóricos de gênero, ERG. Segundo Bawarshi e Reiff (2013) 
as metas de análise do ESP “são investigar quais os objetivos da comunidade 
discursiva e como os traços do gênero corporificam e ajudam (estrutural e lé-
xico-gramaticalmente) seus membros a realizar seus objetivos comunicativos” 
(BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 80). Dessa abordagem citamos John Swales, que ao 
estudar os gêneros em diferentes áreas como a do folclore, literatura, retórica e 
na linguística, fez o seguinte resumo: desconfiou do prescritivismo, destacou a 
importância de integrar o passado ao presente dos gêneros, reconheceu que se 
situa nas comunicações discursivas, destacou a importância do propósito co-
municativo e ação social, e o estudo da sua estrutura e lógica para a realização 
dos movimentos retóricos. Este posicionamento sugere que é possível ensinar 
gêneros sem reduzi-los ao formalismo, e sem negar oportunidades aos estu-
dantes de refletirem sobre suas escolhas retóricas ou linguísticas. 

Para as análises dos elementos formais e da ação social realizada pelo gê-
nero nos resumos acadêmicos do ensino médio citamos os estudos retóricos de 
gênero, ERG, também conhecido como teoria norte-americana de gêneros. Ba-
warshi e Reiff (2013) afirmam que há uma tendência nos ERG para compreen-
der os gêneros como conceitos sociológicos “que medeiam modos textuais e 
sociais de conhecer, estar e interagir em contextos determinados” (BAWARSHI; 
REIFF, 2013, p. 81). E assim, o contexto é o lugar onde os gêneros habitam e são 
reconhecidos. O foco da análise dos ERG é compreender os gêneros em práticas 
e eventos sociais.

Para Bawarshi e Reiff (2013), Carolyn R. Miller traz contribuições para os 
ERG da crítica retórica e da fenomenologia social, por afirmar que

os gêneros precisam ser definidos não só em termos da fusão de formas em relação a situações 
recorrentes (descritas pela crítica retórica), mas também em termos de ações tipificadas produzidas 
por essa fusão (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 92).

Miller (2012) afirma que na retórica o termo gênero é limitado a “um tipo 
particular de discurso, uma classificação baseada na prática retórica” (2012, 
p. 12). Defende o conceito etnometodológico - “os gêneros de facto, os tipos 
para os quais temos nomes na linguagem cotidiana” (2012, p. 27), de maneira a 



possibilitar o conhecimento de gênero realizado na prática, em seus ambientes 
de uso. Para a definição de gênero na retórica, a autora leva em conta algumas 
questões, dentre elas: a relação retórica e o seu contexto de situação, entender 
como um gênero concilia elementos formais e substantivos, e a localização dos 
gêneros em uma escala hierárquica de generalizações sobre os usos da língua.

Em relação a primeira questão, o contexto de situação, ou seja, a situação 
retórica recorrente, Carolyn R. Miller afirma que são “construtos sociais”, e essa 
recorrência é “um fenômeno intersubjetivo”, uma ocorrência social fundamen-
tada na interpretação em determinados ambientes e situações, pois à medida 
que participamos das diversas situações sociais, alargamos nosso conhecimen-
to, elaborando novas “situações tipificadas”. Para Miller (2012) o conhecimen-
to é útil à medida em que pode ser relacionado com novas experiências: o novo 
se torna familiar “mediante o reconhecimento de similaridades relevantes” 
(MILLER, 2012, p. 30).

A segunda questão diz respeito ao entendimento de como um gênero con-
cilia os elementos situacionais com os formais e substantivos. Os elementos 
formais são percebidos na maneira que a intepretação é realizada. Digamos 
que, no momento em que há uma apresentação em um evento acadêmico, há 
um entendimento de como o discurso vai ser realizado, o que esperar dele. A 
substância é o valor semântico desse discurso, presente nas experiências co-
muns dos participantes, é o “agir-junto”. 

O último ponto para completar a definição de gênero, Miller (2012) des-
taca a relação hierárquica entre forma e substância a partir da teoria dos atos 
de fala de John Austin. Esses atos de fala são realizados através de gêneros, em 
diversos contextos. O contexto é hierárquico por especificar “os critérios para 
a interpretação, a significância e a propriedade” dos eventos comunicativos. Os 
gêneros evoluem, modificam e caem em desuso de acordo com as exigências 
das situações sociais, dependendo da diversidade e complexidade sociais. Na 
perspectiva de Miller (2012) aprendemos e realizamos os gêneros que são im-
portantes para as nossas ações sociais, servindo aos nossos propósitos.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Tendo em vista a abordagem do gênero da sociorretórica, escolhemos 
para o corpus desta investigação três resumos acadêmicos dos estudantes do 
Ensino Médio de iniciação científica, dos Anais do Congresso de Iniciação Cien-
tífica de um Instituto Federal localizado no Nordeste. O objetivo foi investigar 
os elementos formais, as convenções genéricas, e os elementos que indicam a 
ação social do gênero. Para isso, foram elaboradas três questões fundamenta-
das na abordagem dos ERG (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 232-237), que são as 



seguintes: 1) Identificar as características do gênero. Para isto utilizamos os es-
tudos de Motta-Roth e Hendges (2010), e investigamos nos resumos acadêmi-
cos: definição do problema, estabelecimento do objetivo, descrição do método, 
apresentação dos resultados e indicação da conclusão; 2) o cenário da situação 
em que o resumo acadêmico é usado, destacamos: (a) onde ele aparece; (b) 
como é usado; (c) quem são os participantes; (d) qual o propósito do gênero; 3) 
o que esses padrões revelam sobre a situação e o cenário, em que ele é usado, 
destacando quem é incluído e quem é excluído pelo gênero. 

4. DISCUSSÃO DAS ANÁLISES

Objetivando analisar os três resumos acadêmicos dividimos em três par-
tes: 1) identificar as características do gênero; 2) o cenário da situação; 3) os 
que os padrões revelam sobre a situação e o cenário.

Resumo 1: Obtenção de bromelina a partir das folhas de bromelia laciniosa mart. ex shult 
Área: Alimentos 

Definição  
do problema

Bromelina é um conjunto de enzimas proteolíticas encontradas em diferen-
tes espécies de plantas da família Bromeliaceae presentes nos tecidos, in-
cluindo talo, fruto e folhas. Sua gama de aplicações abrange a indústria de 
alimentos, no amaciamento de carne, clarificação de bebidas, produção de 
hidrolisados de proteína, etc., a indústria têxtil e de couro, a de cosméticos 
e, especialmente, a indústria farmacêutica, tendo inúmeras atividades tera-
pêuticas relatadas. A Bromelia laciniosa é uma espécie pertencente à família 
Bromeliaceae, a qual é conhecida por apresentar bromelina em seus tecidos.

Estabelecimento  
do objetivo 

O objetivo do trabalho foi extrair e caracterizar parcialmente a bromelina 
extraída de folhas de macambira (Bromelia laciniosa).

Descrição  
do método

O extrato enzimático bruto foi extraído por meio de trituração com tampão 
fosfato e posterior centrifugação. A atividade proteolítica foi realizada por 
meio do método da digestão da caseína. A determinação proteica foi realiza-
da por meio da metodologia de Bradford.

Apresentação  
dos resultados

Foram obtidos os valores ótimos de atividade em relação à temperatura e pH. 
Além desses parâmetros foi verificada a influência do substrato através do 
método Lineweaver-Burk. Foram obtidos 1,5 L de extrato enzimático bruto 
com uma atividade proteolítica média de 7,65 μg/mL/min. Utilizando caseína 
como substrato, a enzima apresentou Km 0,099 % e Vmáx de 8,61 μg/mL/
min. A máxima atividade foi encontrada em pH 7 e temperatura de 35°C. 
Os resultados apresentados, com atividade em ampla faixa de pH e tempe-
ratura, mostraram que a enzima pode possuir propriedades interessantes e 
atraentes para a aplicação biotecnológica.

Indicação  
da conclusão 

No entanto, novos estudos devem ser desenvolvidos com o intuito de veri-
ficar a estabilidade enzimática a estes parâmetros, além de verificar a possi-
bilidade de purificação atividade por meio de técnicas que utilizem menos 
passos e menor custo.



No Resumo (1), em relação à questão 1) foram encontradas as seguintes 
características do resumo acadêmico: a definição do problema, quando o estu-
dante escreve a definição do termo bromelina, fazendo uma alusão ao título; 
o objetivo; a metodologia, apresentando os procedimentos envolvidos como 
a trituração, a centrifugação e a digestão; apresentação dos resultados com a 
discussão das análises obtidas; a conclusão, sugerindo novos estudos. 

Resumo 2: Representação da formação do indivíduo em O prédio, o tédio e o menino cego, de Santiago 
Nazarian. 

Área: Logística 

Estabelecimento 
do objetivo

O objetivo dessa pesquisa é investigar o modo pelo qual a Literatura representa a 
formação do indivíduo através da análise de obras romanescas.

Definição  
do problema

A formação do indivíduo se dá através da interação com diversos fatores que in-
fluenciam o desenvolvimento de sua personalidade: aspectos comportamentais, 
ideológicos e o contato com as instâncias sociais, como a igreja, a família, a escola 
e o meio em que se vive de uma maneira geral. Na literatura, narrativas que tra-
tam da formação do personagem correspondem ao conceito de Bildungsroman, 
romances de aprendizado ou de educação, em que há a descrição e o acompa-
nhamento do crescimento da criança ou adolescente até sua fase adulta. Nessa 
proposta foi escolhido uma das obras de Santiago Nazarian: O Prédio, o Tédio e o 
Menino Cego, que descreve um pouco da rotina de 7 protagonistas adolescentes. 
A história gira em torno de 7 garotos que moram em um prédio inclinado, sem a 
presença dos pais na maior parte do tempo; que levam uma vida ociosa e solitária 
pois não vão à escola devido a uma greve de professores que aparentemente já 
perdura por muito tempo. Além disso, a trama se desenvolve com a chegada de 
uma professora no prédio inclinado que interfere completamente na relação e 
na vida dos garotos. A fim de significar a formação de tais personagens, foram 
utilizadas como base conceitual as investigações teóricas de Freitag (1994), no 
que concerne a Bildung, de Bakhtin (2011), a respeito do romance de formação, 
e textos críticos dirigidos ao corpus deste estudo.

No Resumo (2), em relação à questão 1) encontramos duas características 
do resumo acadêmico: o objetivo e a definição do problema, e não encontramos 
as seguintes: a descrição do método, a apresentação dos resultados e a indica-
ção de conclusão. 

Resumo 3: Investigando a resiliência da comunidade de Caluête 
Área: Meio Ambiente

Estabelecimento 
do objetivo

Este trabalho investigou a resiliência da comunidade quilombola de Caluête, 
levando em consideração suas particularidades e subjetividades individuais ou 
coletivas. Buscou-se analisar os fatores, aspectos e indicadores da resiliência; for-
mas e mecanismos, registrando a história de luta e o modus vivendi quilombola.

Descrição  
do método

As informações que subsidiaram a pesquisa foram coletadas na comunidade Ca-
luête, localizada no município de Garanhuns. A metodologia da pesquisa quali-
tativa subsidou a utilização de roteiro de entrevista, gravador de voz e câmera 
fotográfica.



Apresentação  
de resultados

Observou-se a importância do papel dos fatores psicossociais, socioambientais 
e econômicos como indutores, fortalecedores ou dificultadores do processo de 
formação de indivíduos resilientes. O preconceito, a hibridização cultural e a in-
fraestrutura da comunidade tornaram-se pontos relevantes na compreensão da 
perda ou relativa diminuição de elementos e práticas culturais originárias dos 
afrodescendentes, bem como da própria identidade étnica-cultural. A infraestru-
tura – falta dela –, por exemplo, contribui para formação de uma comunidade 
vulnerável, ou seja, que não dispõe de recursos para arcar com situações que a 
expõe ao perigo e ao estresse, como é o caso das doenças causadas pela falta de 
saneamento básico e posto de saúde. Entretanto, a presença de um líder com 
características resilientes e as tentativas de resgate cultural e inserção na socie-
dade, contribuem de maneira positiva para a resiliência comunitária. Desta for-
ma, reforça-se o papel da sociedade visando à manutenção e fortalecimento da 
resiliência dos quilombos, buscando auxiliá-los na compreensão de suas próprias 
origens históricas, sejam elas de lutas ou glórias.

Indicação  
da conclusão 

Neste sentido, torna-se importante a inserção de políticas públicas desenvolvidas 
de maneira holística, que garantam os meios ideais para que a cidadania quilom-
bola seja plenamente exercida.

No Resumo (3), sobre a questão 1) foram encontrados: os objetivos, a des-
crição do método, a apresentação de resultados, e conclusão. Este resumo não 
apresentou a definição do problema.

Fazendo uma síntese sobre a questão 1) identificar as características do 
gênero nos resumos acadêmicos dos estudantes, analisadas nos Resumos (1), 
(2) e (3), e tomando como base Motta-Roth e Hendges (2010) houve o emprego 
de parágrafos curtos. Em relação às características recorrentes todos os resu-
mos apresentaram o estabelecimento do objetivo, indicando que os estudantes 
partiram do objetivo para a elaboração do texto.

Destacamos que o Resumo (2) apresentou apenas a definição do problema 
e o objetivo, podemos afirmar que não expôs as informações necessárias do 
texto integral da pesquisa, que, segundo Motta-Roth e Hendges (2010), o resu-
mo acadêmico tem a organização retórica semelhante a um artigo acadêmico. 
Neste caso não apresentou as informações necessárias do resumo expandido. 

O Resumo (3) não apresentou a definição do problema. Mas, ainda assim, o 
leitor identifica-o como um resumo acadêmico, pois realizou outros movimen-
tos retóricos importantes para o gênero. Para Motta-Roth e Hendges (2010) “é 
fundamental que ele esteja claro e que realmente contenha as informações que 
você considera relevantes para convencer o leitor” (2010, p.151). No caso, os 
leitores são a comunidade acadêmica e escolar que participaram dos eventos 
de pesquisa tanto na instituição, através dos congressos de iniciação científica, 
publicação dos anais do congresso, como em outros eventos nacionais. 

Em relação à questão 2) o cenário da situação em que o resumo acadêmi-
co é usado, destacamos os seguintes pontos: (a) onde ele aparece; (b) como 



é transmitido e usado; (c) quem são os participantes; (d) qual o propósito do 
gênero. 

O primeiro ponto, (a) onde o resumo acadêmico aparece, pontuamos que 
precede o resumo expandido e os artigos acadêmicos, e nos anais dos congres-
sos de iniciação científica da instituição locais e regionais, entre outros.

O segundo ponto, (b) como é transmitido e usado, informamos que foram 
usados para a divulgação científica das pesquisas realizadas ou em curso, no 
período estabelecido pelo programa de iniciação científica da instituição, que 
pode ter sido entre um e dois anos, abordando diversos campos do conheci-
mento. Foi transmitido pelos estudantes, professores e pesquisadores.

O terceiro ponto, (c) quem foram os participantes, destacamos os estudan-
tes, professores, pesquisadores e as comunidades acadêmica e escolar. 

O último ponto desta questão, (d) qual o propósito da elaboração do re-
sumo acadêmico, apontamos que para os estudantes foram de “proporcionar 
meios para que os estudantes se engajem em tarefas comunicativas” (MILLER; 
BAZERMAN, 2011, p. 40), apropriando-se dos gêneros necessários para os 
eventos acadêmicos, apresentar as pesquisas realizadas nos eventos acadêmi-
cos solicitados.

Em relação à questão 3) o que esses padrões dos resumos acadêmicos re-
velaram sobre a situação e o cenário, destacamos que este gênero pertence a 
textos acadêmicos com objetivos específicos. A sua elaboração não exigiu ape-
nas a aplicação “de uma habilidade geral de leitura ou escrita, adquirida em 
níveis anteriores da educação formal, nem da simples socialização do aluno no 
meio acadêmico” (BEZERRA, 2012, p. 449), mas a apropriação de novas formas 
retóricas. Segundo Motta-Roth e Hendges (2010, p. 22-23) para “ser reconhe-
cido pela maneira particular como é construído”, é necessário apresentar tema 
e objetivo do texto, público-alvo, e a natureza da e organização das informações 
incluídas no texto. Dessa forma, os padrões presentes na elaboração dos resu-
mos acadêmicos estão associados ao gênero em questão.

Sobre quem foi incluído no cenário da situação comunicativa apontamos 
que foram todos os participantes, estudantes, professores, pesquisadores do 
programa de iniciação científica e a comunidade escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que os gêneros são construtos sociais pertencentes a de-
terminadas situações comunicativas. O resumo acadêmico ocorre em eventos 
acadêmicos, e requer uma forma de discurso adequado ao ambiente, com es-
trutura e linguagem próprias, e com propósito e público determinados. 



Após analisar os três resumos acadêmicos do ensino médio, tomando 
como base a definição de gênero da sociorretórica, os elementos formais estão 
presentes no momento em que os estudantes empregam a definição do proble-
ma, os objetivos, a descrição do método, a apresentação de resultados, e con-
clusão; e elaboram os textos curtos como parte do texto completo, o resumo 
expandido. Destacamos que há um resumo que não expôs todas as informações 
necessárias do texto integral da pesquisa. Dessa maneira, ao não citar a des-
crição dos métodos, a apresentação dos resultados e a indicação da conclusão 
não atendeu a uma das suas funções que é persuadir o leitor a continuar a ler o 
texto, e convencê-lo da relevância do estudo. 

Os elementos que indicam a ação social do gênero são identificados a par-
tir do cenário da situação, que envolve o lugar do resumo acadêmico: resumo 
expandido, artigos acadêmicos, e nos anais dos congressos de iniciação cien-
tífica; como ele é transmitido: nos congressos de iniciação científica e publi-
cações; quem são os participantes: estudantes, professores, pesquisadores e 
as comunidades acadêmica e escolar; o propósito: engajar os estudantes na 
apropriação e realização de gêneros acadêmicos; e reportam-se a um público 
específico. 

Dessa forma, os gêneros são aprendidos e realizados de acordo com o nos-
so interesse, servindo aos nossos propósitos, e não são apenas uma forma lin-
guística, mas uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em 
uma dada situação.
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O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO 
DO ENUNCIADO 

intervenção militar já nas redes sociais
Rosiene Aguiar Santos1 

Gerenice Ribeiro de Oliveira Cortes2

INTRODUÇÃO

Após 30 anos do fim da Ditadura Militar no Brasil, um anseio por uma nova 
interferência das forças armadas vem ganhando destaque, principalmente nas 
redes sociais da internet. Através do enunciado: Intervenção Militar Já, difundi-
do massivamente no âmbito do Discurso Digital, justifica-se que o retorno de 
um período de governo militarizado possa ser a solução para as dificuldades 
que assolam a nação, desconsiderando as possíveis consequências desastro-
sas que tal regime pode causar, como as ocasionadas no período ditatorial no 
Brasil. Neste trabalho, o enunciado é entendido de acordo com a concepção 
de Foucault, especificado por Courtine, uma vez que apresenta uma existên-
cia material e situa-se em uma relação entre o intradiscurso e o interdiscurso 
(COURTINE, 1981, pp. 90-91). 

Diante da intensiva repetibilidade do enunciado mencionado nas materia-
lidades digitais, principalmente no Facebook3 – dada a potencialidade desse es-
paço para a circulação de formulações discursivas – há notáveis inquietações, 
uma vez que a conquista da Democracia foi perante a História um processo 
efetivamente árduo. 

Assim, este estudo pretende analisar um recorte de materialidades dis-
cursivas presentes na/em rede, nas quais se inscrevem o enunciado em ques-
tão. O estudo ancora-se nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso (AD) 
desenvolvida por Pêcheux (1969, 1975, 1983), com foco nos seguintes recor-

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB). E-mail: roseagui13@hotmail.com 
2 Doutora em Linguística pela UFPE. Professora do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários – DELL 
- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)/PPGLin – Programa de Pós-Graduação em Linguística. 
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3 O Facebook foi criado em 2004 por Mark Zuckerberg e é considerada uma das principais redes sociais da atua-
lidade, tendo atingido o registro de mais de dois bilhões de inscritos.



tes: memória discursiva; acontecimento; metáfora discursiva e posições-sujeito. 
Também serão consideradas as contribuições da História e dos estudos sobre 
o Discurso Digital, para tanto se faz jus esclarecê-los a seguir.

1. DISPOSITIVO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

1.1. A Análise de Discurso 

Na Análise de Discurso francesa, preconizada por Michel Pêcheux, a or-
dem da língua é própria, o sujeito é dividido e interpelado pelo inconsciente e 
pela ideologia e os sentidos não estão na literalidade do significante, mas são 
determinados historicamente, afetados pela memória. O objeto da AD é o Dis-
curso definido como o efeito de sentidos entre os interlocutores. (PÊCHEUX, 
1969, p. 82). 

Esses conceitos ao migrarem para a AD são ressignificados, conforme dis-
corre Leandro Ferreira: 

Ocorre que tais conceitos, ainda que vinculados a uma região de origem específica, ao migrarem 
para a análise do discurso, vão ser incorporados à teoria que os acolheu e encontrarão aí um terri-
tório próprio, com escopo definido e limites diferenciados. Daí o cuidado que o analista de discurso 
deve ter ao empregar noções já cunhadas, como as de língua, ideologia e história, por exemplo, 
definindo-as de modo compatível ao novo quadro teórico em questão. (LEANDRO FERREIRA, 2003 
p. 190). 

A noção de sujeito da AD não diz respeito ao sujeito psicológico e cogni-
tivo, pois de acordo com Pêcheux, o sujeito discursivo é constituído de dois 
esquecimentos, o esquecimento número 1 – segundo o qual o enunciador não 
tem como ser a fonte de seu dizer, apesar de precisar dessa ilusão para enun-
ciar, e o esquecimento número 2, aquele que promove a ilusão de que o sujeito 
consegue escolher as palavras mais adequadas para se expressar e controlar os 
sentidos (PECHEUX, 1975, p. 173-175). 

Na AD o sujeito ocupa posições entre outras, isto é, um determinado lugar 
que ele ganha para ser sujeito daquilo que diz, e o indivíduo não tem consciên-
cia dessa posição-sujeito que ocupa, segundo Orlandi não está a ele acessível, 

[...] O modo pelo qual ele se constitui em sujeito, enquanto posição, não lhe é acessível, ele não tem 
acesso direto à exterioridade (interdiscurso) que o constitui. Correlatamente, a linguagem também 
não é transparente nem o mundo diretamente apreensível, quando se trata da significação (OR-
LANDI, 1996, p. 28).

O sujeito é interpelado ideologicamente e constituído como uma posição-
-sujeito para estabelecer uma prática discursiva. Sobre a noção de sentido: este 



aparece na relação determinada do sujeito com a História, e pelo gesto de in-
terpretação, dá-se a relação do sujeito com a língua na produção dos sentidos. 

[...] A Análise do Discurso vai deter-se precisamente no processo de produção dos sentidos, através 
de procedimento que desvendem a historicidade contida na linguagem em seus mecanismos imagi-
nários. Esta determinação histórica tanto do sentido, quanto do sujeito faz com que eles não sejam 
entendidos como naturais, transparentes, mas sejam pensados em sua contradição e espessura 
(LEANDRO FERREIRA, 2003, p. 193).

A memória na AD não se trata da memória cognitiva e sim da memória 
linguístico-histórica. Pêcheux propõe que a memória discursiva “deve ser en-
tendida [...] nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social 
inscrita em práticas, e da memória construída do historiador” e que o inter-
discurso especifica as condições em que “[...] um acontecimento histórico (um 
elemento histórico descontínuo e exterior) é suscetível de vir a se inscrever 
na continuidade interna, no espaço potencial de uma coerência próprio a uma 
memória” (PÊCHEUX, 1983, p. 49-51). 

Courtine (2009) propõe que “A noção de memória discursiva diz respeito 
à existência histórica do enunciado no interior de práticas discursivas regra-
das por aparelhos ideológicos; [...]” (COURTINE, 1981, p. 105-106). O aconte-
cimento na Análise de Discurso é o ponto de encontro de uma atualidade com 
a memória do tempo longo, tal acontecimento envolve, portanto, a língua e a 
memória. 

Na AD, a metáfora discursiva consiste na substituição de palavras, expres-
sões ou proposições em determinadas formulações, segundo Pêcheux, o efeito 
metafórico funciona quando há uma substituição contextual (PÊCHEUX, 1969, 
p. 96). A metáfora discursiva pode instituir tanto o mesmo efeito de sentido, 
denominado de paráfrase, como pode instaurar a polissemia, que são os des-
locamentos, as rupturas dos processos de significação (ORLANDI, p. 36, 2003). 

1.2. O Corpus Discursivo

O corpus deste trabalho foi extraído da rede social Facebook. Paveau (2014, 
apud DIAS, 2015) ressalta que, ao tratar do “discurso digital”, deve-se atentar 
para as características de temporalidade, instabilidade, dimensão e heteroge-
neidade, autoria e leitura dispersiva, “[...] é preciso construir dispositivos de 
arquivo específicos atentando para as condições de produção do digital e, a 
partir desses dispositivos, reunir o corpus” (DIAS, 2015, p. 976). 

Para constituir o corpus empírico do qual se extraiu os recortes do corpus 
de sequências discursivas (SDs), foram consideradas as materialidades com a 
inscrição do enunciado Intervenção Militar Já, publicadas no período de 2014, 
2015 e 2017, levando-se em conta os seguintes fatos históricos: a) reeleição da 



presidente Dilma Rousseff (2014); b) impeachment da presidente Dilma Rous-
seff e os desdobramentos políticos desse acontecimento, a exemplo do exercí-
cio da presidência da República por Michel Temer (2016-2018). 

Os blocos de SDs foram constituídos a partir dos seguintes critérios: a) 
Postagem com matérias jornalísticas com o enunciado Intervenção Militar Já, 
publicadas dos anos de 2014, 2015 e 2017; b) Recorte de comentários dos lei-
tores internautas acerca do enunciado Intervenção Militar Já de cada uma das 
matérias do recorte “a”. Das matérias foram feitos prints screens e os comentá-
rios foram transcritos mantendo a grafia original. 

2. ANÁLISES DE MATERIALIDADES 

Objetivamos analisar os efeitos de memória e efeitos de sentidos instituí-
dos no funcionamento discursivo do enunciado Intervenção Militar já, inscrito 
nas mídias Digitais, nas relações de memória e relações metafóricas com for-
mulações da Ditadura Militar brasileira de 1964. 

Os estudos prévios apontam que a repetibilidade do enunciado Interven-
ção Militar Já nas redes sociais, ao estabelecer relações com a Memória Discur-
siva da Ditadura Militar, mobiliza pré-construídos e sentidos do já-dito e, assim, 
institui efeitos de memória e distintos efeitos de sentidos, instaurando tanto a 
estabilização parafrástica quanto a “desregulação” dos sentidos.

2.1. Conjuntura histórico-social

Uma instabilidade tomou conta do Brasil a partir de junho de 2013 e deu 
origem a uma série de manifestações, a priori devido à insatisfação do aumento 
das passagens de transporte urbano. No entanto, outras reivindicações foram 
postas em discussão além dos R$0,20 (vinte centavos) e assim elas se estende-
ram por diversas regiões do país. 

As manifestações que antes decorriam do aumento da tarifa do transporte 
público se tornaram o espaço do povo brasileiro mostrar sua indignação sobre 
diversos fatores que naquele momento faziam parte da conjuntura do país. Foi 
possível verificar clamores pelo “fim da corrupção”, “mais saúde”, “mais educa-
ção” e estes protestos foram aproveitados pela mídia, o que acabou culminan-
do num “Fora Dilma”. 

Logo após a democrática eleição de Dilma Rousseff para o segundo man-
dato na presidência do Brasil, essas manifestações se mantiveram e juntamen-
te com elas surgiu o enunciado Intervenção Militar Já, primeiramente nas redes 
da internet e posteriormente nas ruas. 



Selecionamos para a primeira análise uma imagem publicada para ilus-
trar a matéria do jornal Estadão4 sobre manifestações que aconteceram em São 
Paulo logo após as votações do segundo turno das eleições presidenciais de 
2014. Segue abaixo o Bloco 1 contendo quatro SDs e suas respectivas análises 
discursivas.

SD1 Post Estadão de 2014

Figura 1 Disponível em: https://www.facebook.com/estadao/photos/
pcb.1054598064555255/1054596501222078/?type=3&theater 

Na SD1 observamos a imagem de um homem que estava participando 
da manifestação e segura um cartaz com o enunciado Intervenção Militar Já, 
ao lado estão a legenda feita pelo jornal Estadão descrevendo a quantidade 
de manifestantes e alguns comentários de seguidores da página a respeito do 
assunto. 

Ao observarmos a materialidade (imagética e linguística) da SD1, perce-
bemos que funciona uma atualização da memória histórica da Ditadura Militar 
no Brasil, com efeito parafrástico, isto é, a repetição que estabiliza sentidos do 
já-dito. Assim, a formulação Intervenção Militar Já atualiza a memória da Dita-
dura Militar, como algo positivo, que supostamente trouxe paz e progresso ao 
país, e assim, na relação com a memória, o sujeito do discurso ocupa uma posi-
ção sujeito favorável à tomada de poder das forças armadas no país, produzin-
do, assim, um efeito de apagamento de sentidos de ditadura para a intervenção 
militar ocorrida em 1964.

4 Jornal O Estado de São Paulo. 



Vejamos a seguir a análise das SDs 2, 3 e 4 que consistem num recorte de 
três (3) comentários sobre a postagem da SD1 (mesmo link da imagem acima): 

SD2
J. F. Intervenção militar? Tem gente que só pode ter bosta na cabeça.

SD3
C. S. B. Que absurdo!!! O próximo passo será reivindicar a ressurreição de Hitler?! 
Bando de gente mimada que não sabe perder. Daqui 4 anos haverá nova eleição. 
Formem uma oposição decente, com propostas dignas de merecer o voto do povo 
e tentem se eleger democraticamente. (Mas isso dá muito mais trabalho do que 
segurar um cartaz com palavras de ordem na rua). E viva a democracia!

SD4
L. L. E a democracia? Só serve qndo o “seu candidato” ganha? Impeachment em SP 
pela lógica...

Nas SDs 2, 3 e 4 funciona uma posição-sujeito contrária àquela observada 
na SD1, ou seja, um posicionamento desfavorável à tomada de poder pelos mi-
litares, pois o efeito de memória que funciona aí (SDs 2,3 e 4) atualiza sentidos 
negativos – de ditadura – para a intervenção militar ocorrida em 1964 e, desse 
modo, a posição-sujeito ocupada pelo sujeito do discurso é também de grande 
repúdio à ideologia ditatorial do militarismo. Logo, a posição-sujeito contrária 
ao discurso Intervenção Militar Já, que funciona no discurso materializado nas 
SDs 2, 3 e 4, foi afetada pelo discurso da democracia. Convém ressaltar que os co-
mentários sobre a SD1 foram feitos sob a conjuntura do final das eleições 2014. 

Na SD3 em que vemos: “Que absurdo!!! O próximo passo será reivindicar a 
ressurreição de Hitler?!” Esse questionamento nos remete a pensar que, sugerir 
uma intervenção militar no Brasil também significa implicar o perigo de um 
governante nos moldes do nazista Adolf Hitler, produzindo um efeito de sen-
tido parafrástico com o discurso nazista, ao comparar Hitler com os militares. 

Conforme o discurso da SD3, quem defende a Intervenção Militar Já, são os 
eleitores de candidatos derrotados nas urnas em 2014, e por isso não respei-
tam a democracia, mesma posição-sujeito defendida na SD4. Temos também aí, 
uma posição-sujeito de defesa da Democracia.

No ano de 2015 as manifestações continuaram por todo o Brasil, convoca-
das através das redes sociais, milhares de pessoas saíam às ruas reivindicando 
melhorias, o combate a corrupção e defendendo o impeachment de Dilma Rou-
sseff, além de defender também a tomada de poder pelos militares. A seguir, 
analisaremos o Bloco 2 com cinco (5) SDs. 



SD5 Post da página do Portal UOL 2015. 

Figura 2: Disponível em: https://www.facebook.com/UOL/posts/10152483662873239 

Na imagem que constitui a SD5 observamos algumas pessoas usando rou-
pas verdes e amarelas, segurando um cartaz com os dizeres Corrupção nunca 
mais, e com um endereço eletrônico e um símbolo maçônico, no entanto o foco 
da análise está na chamada feita pelo portal UOL, pois no link da matéria é 
possível ler o seguinte: “Manifestantes em Belém pedem impeachment e inter-
venção militar”. Portanto, nesta manifestação houve protestos voltados tanto 
para o impeachment quanto pela intervenção militar. Desse modo, funciona na 
SD5, efeitos de sentidos de que a solução para o fim da corrupção consiste no 
impeachment de uma presidente eleita democraticamente e, posterior, inter-
venção militar. Notamos, assim, uma relação parafrástica de sentidos com a 
SD1, a qual, como vimos, produz efeitos de sentidos de apagamento do regime 
ditatorial que vigorou no país no período de 1964-1985. 

SD6 
O. H. A. Pessoas que não conhecem a história do Brasil, pedir intervenção militar 
muito triste

SD7
F. I. NÃO INTERVENÇÃO MILITAR! NÃO REFORMA POLITICA SIM, APROVAÇÃO DA 
PEC 280/08 REDUÇÃO DE TODOS OS IMPOSTOS JÁ

SD8
M. M. Esses retardados pedem intervenção militar, sendo que não sabem oq ocor-
reu em 1964... trouxas ;)



Nas SDs 6, 7 e 8 funciona uma regularidade discursiva na relação com as 
SDs 2, 3 e 4 (Bloco 1), nas quais vemos posições-sujeitos contrárias ao discurso 
do enunciado Intervenção Militar Já, atualizando, assim, a memória da inter-
venção com efeitos de sentidos de ditadura, que deve ser repudiada, a exemplo 
da SD6 “Pessoas que não conhecem a história do Brasil, pedir intervenção mi-
litar muito triste”.

Nas SD6 e SD8 funciona um efeito de sentido categórico e forte, ao con-
siderar a falta de conhecimento histórico sobre o Brasil como a única justifi-
cativa para desejar a volta dos militares ao poder. Na SD7 funciona, além de 
uma posição-sujeito contrária ao discurso de Intervenção Milita Já, um efeito 
de sentido de defesa de uma reforma política e tributária, como alternativas 
mais contundentes para solucionar os problemas do país. Agora analisaremos 
o Bloco 3 com quatro (4) SDs. 

SD9 Post do Portal UOL 2017. 

Figura 3: Disponível em: https://www.facebook.com/UOL/posts/10154618664823239 

A SD9 apresenta uma imagem de uma matéria sobre um artigo com o tí-
tulo Quem defende a “intervenção militar” não gosta de aulas de História. Ob-
servamos, portanto, uma relação parafrástica de sentidos na relação da SD9 
com as SDs 2, 3, 4, 6, 7 e 8, nas quais funciona uma posição-sujeito contrária ao 
discurso da Intervenção Militar Já. Desse modo, na SD9, o sujeito do discurso, 
na relação com a memória da intervenção militar de 1964, atualiza sentidos de 
Ditadura para tal acontecimento, o qual jamais deve voltar a vigorar no país.

SD10 
C. M. Quem é contra intervenção militar é pq não cumpre as leis. Honestos e traba-
lhadores não têm o menor medo de uma intervenção militar.



SD11
D. R. Só tem medo da intervenção Militar que deve, por mim começava agora. 

SD12
F. M. G. Pelo contrário! Foi no Regime Militar e NÃO ditadura, que Brasil teve pro-
gresso, nascimento de muitas estatais, a manutenção da família, recursos públicos 
sendo usados em seus propósitos e não essa balbúrdia e libertinagem de hoje!”

Nas SDs 10, 11 e 12 funciona uma posição-sujeito que defende o suposto “re-
gime militar”, todavia negam e silenciam a Ditadura Militar instaurada em 1964, 
atualizando a memória do discurso dos militares, segundo a qual, só sofriam com 
as torturas, as censuras e as atrocidades daquele governo, aqueles que “mere-
ciam”, sendo que, quem realmente era uma pessoa considerada “de bem” gozava 
de prosperidade e assim nada tinha a temer, como vemos na SD12: “Pelo contrá-
rio! Foi no Regime Militar e NÃO ditadura, que Brasil teve progresso [...]”. 

Desse modo, nos comentários das SDS 10 a 12 temos uma posição-sujei-
to que defende o retorno do “regime militar”, na atualidade, sendo tal regime 
construído discursivamente como um período de bonança e progresso para a 
nação, ao mesmo tempo em que funcionam efeitos de apagamento dos senti-
dos ditatoriais para o governo militar, instaurado em 1964.

EFEITOS DE CONCLUSÃO

Assim, podemos obervar nas materialidades analisadas o funcionamento 
de duas posições-sujeito, a saber: Posição-sujeito favorável à Intervenção Mi-
litar Já e Posição-sujeito contrária à Intervenção Militar Já. Podemos obervar 
os seguintes efeitos de sentidos na posição-sujeito FAVORÁVEL à Intervenção 
Militar Já:

A Intervenção Militar Já seria a solução para os problemas que assolam o 
Brasil contemporaneamente. Tal efeito de sentido é afetado pela memória do 
discurso dos militares, que governaram o país no período de 1964-1985, que 
também tentam apagar sentidos de ditadura para aquele regime.

É possível também notar que o discurso da Intervenção Militar Já produz 
um efeito de silenciamento da História, no período da Ditadura Militar. Ou seja, 
no enunciado discursivo Intervenção Militar Já, funciona um efeito de silencia-
mento da Ditadura Militar. Por outro lado, a posição-sujeito contrária a uma 
intervenção militar, funciona com os seguintes efeitos de sentidos: 

A Intervenção Militar Já NÃO pode ser a solução para os problemas que 
assolam o Brasil contemporaneamente, já que representa um perigo à demo-



cracia. Tal efeito de sentido é afetado pela memória segundo a qual, o regime 
militar instaurou uma ditadura no país no período de 1964-1985. 

Ademais, o discurso da Intervenção Militar Já atualiza a memória de auto-
ritarismo, a censura, a tortura, os percalços e turbulências desastrosas viven-
ciadas pela sociedade brasileira, no período da ditadura militar, fatos compro-
vados pela História e, portanto, não pode retornar.

Considerando o espaço de produção e circulação do discurso da Interven-
ção Militar Já, algumas observações acerca do Discurso Digital são essenciais 
para uma melhor compreensão acerca dos efeitos de sentidos que funcionam 
nesse discurso. As redes sociais se tornam territórios de relações de poder, por 
essa razão, na ótica da AD, buscamos as discursividades inscritas no virtual, 
sendo este um espaço discursivo, pois “um arquivo digital que funciona na mo-
vência da rede, também se funda no já dito e trabalha para fixar e estabilizar 
sentidos” (CORTES, 2015, p. 35). O fato de curtir, comentar e compartilhar no 
Facebook, por exemplo, já são posicionamentos sejam eles favoráveis ou con-
trários (SOUSA et al, 2017) como observamos nas análises deste trabalho. 

Neste estudo, constatamos que a posição-sujeito dominante é a favorável 
ao discurso do enunciado Intervenção Militar Já, inscrito nas materialidades 
produzidas na rede social Facebook, onde também circulam e se multiplicam 
com celeridade, graças aos recursos de curtir, comentar e compartilhar. Toda-
via, o sentido sempre pode ser outro, como afirma Pêcheux (1983), por isso, 
essa mesma rede social também pode se constituir em uma rede de resistência. 
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OCORRÊNCIA DA HAPLOLOGIA COM 
SÍLABA PESADA NO PORTMANTEAU: 

uma análise perceptual
Emerson Viana Braga1 

Vera Pacheco2

INTRODUÇÃO

O portmanteau é uma operação morfológica que sobrepõe duas bases, ten-
do, como forma resultante, uma nova palavra, como em namorido (namorado + 
marido). Nessa sobreposição, há queda de segmentos e/ou sílabas. Essa queda 
de sílabas pode gerar contexto para a haplologia que é a supressão de sílabas 
contíguas idênticas ou semelhantes, como em sacolé (saco + picolé), em que 
a eliminação da sílaba pi na segunda base gerou saco+colé, a última sílaba da 
primeira base -co igual a primeira sílaba da segunda base, co-. Assim, no port-
manteau sacolé, temos a eliminação da sílaba pi seguida da haplologia da sílaba 
co. O fenômeno fonológico também se manifesta com sílabas pesadas, como em 
flamerda. Logo, sua ocorrência pode acontecer tanto com sílabas leves, quanto 
com sílabas pesadas.

As línguas naturais apresentam alguns recursos para a criação de novas 
palavras, e a justaposição e o portmanteau são alguns deles. Porém, não se sabe, 
ao certo, quais fatores envolvem perda da material fonético em um processo e 
noutro não. Diante disso, neste artigo, investigaremos a percepção dos brasilei-
ros diante do processo do portmanteau, perda de material fonético, para testar 
o grau de aceitabilidade do balanceamento de sílabas, da haplologia com síla-
bas pesadas para esse fenômeno. A pergunta posta é: que(ais) princípio(s) de 
formação de palavras é/são mais aceito(s) pelo falante? Nossa hipótese é que 
o falante é mais exigente para o equilíbrio no número de sílabas na palavra for-

1 Mestrando em Linguística pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – PPGLIN/UESB e bolsista CAPES. 
Graduado em Letras Vernáculas (UESB). E-mail: emevibra@hotmail.com 
2 Professora de graduação e pós-graduação na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Possui gradu-
ação em Letras e Linguística pela Universidade de Campinas, UNICAMP e mestrado e doutorado em Linguística 
pela mesma universidade. E-mail: vera.pacheco@gmail.com. 



mada, ou seja, o balanceamento de sílaba precede a contiguidade de segmentos 
ou sílabas iguais ou semelhantes.

Utilizamos os pressupostos da morfofonologia estruturalista de item e ar-
ranjo, que consiste na análise dos constituintes da palavra formada. Além dos 
princípios gerais de Percepção. 

Desenvolvemos, por meio do Google Forms, um teste de percepção que 
consistiu em avaliar o grau de aceitabilidade dos brasileiros de palavras forma-
das a partir de combinação de bases. 

Verificaremos, portanto, a eficácia da haplologia com sílaba pesada no 
processo do portmanteau em situações experimentais por meio da percepção, 
considerando o balanceamento de sílabas entre as bases.

1. BREVE DISCUSSÃO SOBRE O PORTMANTEAU

Araújo (2000) discute que o termo para a operação morfológica com so-
breposição de palavras é denominado portmanteau. O autor o define como um 
“processo de formação de palavras por composição” (ARAÚJO, 2000, p. 5). O 
portmanteau é, segundo ele, resultante do processo de amálgama entre duas 
formas existentes numa nova com “dois significados embrulhados em uma só 
palavra” (ARAÚJO, 2000, p. 5), como pode ser visto em 01:

(01)  namorido namorado + marido

(ARAÚJO, 2000, p. 20)

Como observado em 01, há uma sobreposição entre as bases envolvidas, 
ocasionando numa nova palavra. Nesse tipo de estrutura de palavra, também, 
ocorre perda de material segmental, isto é, elementos fonológicos ou silábicos 
(ARAÚJO, 2000). Além disso, Araújo (2000) argumenta que essas palavras po-
dem manter “as características prosódicas dos elementos componentes à di-
reita ou à esquerda” (ARAÚJO, 2000, p. 6) e apresenta exemplo no português

(02) 
 Português componente 1
 Portunhol Portmanteau
 Espanhol componente 2

(ARAÚJO, 2000, p. 20)

Desse modo, fica claro que no processo do portmanteau haverá queda 
de segmentos que pode ocorrer na base esquerda e/ou direita para sobrepor 



duas bases, dando origem a uma nova palavra. Outra consequência de sobre-
por duas bases é que o portmanteau parece não possuir a sequência segmentar 
de uma das bases de origem, mas corresponde, exatamente, ao tamanho da 
outra, como se a palavra estivesse cobrindo ou escondendo parte da estrutura 
da outra base (PIÑEROS, 2002). O autor defende também que a sobreposição 
dessas bases não se trata de uma mera semelhança e sim de uma inteligente 
associação semântica que o falante cria em sua mente.

No Português do Brasil, o portmanteau é bastante produtivo. Segundo 
Araújo (2000), as características de um portmanteau são basicamente as mes-
mas tanto no português, como em outras línguas, a exemplo do inglês, espa-
nhol ou hebraico. É por esse motivo que não há como colocar esse tipo de com-
posição num lugar específico ou especial na morfologia (ARAÚJO, 2000).

Em nossas análises, verificamos que, por vezes, nessa sobreposição de pa-
lavras, é viável a ocorrência da haplologia no processo do portmanteau. Apre-
sentaremos o fenômeno fonológico na seção a seguir.

1.1. Casos de haplologia com sílabas pesadas no portmanteau

Em meio a essa sobreposição de palavras do processo do portmanteaux, é 
possível que, por vezes, haja a ocorrência do fenômeno da haplologia. O fenô-
meno da haplologia é um processo que se caracteriza pela supressão de sílabas 
contíguas idênticas ou semelhantes.

Crystal (2000, p. 137) define o processo como um termo da fonologia que 
indica a “omissão de alguns dos sons que ocorrem em uma sequência de AR-
TICULAÇÕES semelhantes”. Em palavras como tragicômico, formada de trágico 
+ cômico isso pode ser observado. As sílabas /ko/ (da primeira base) + /ko/ 
(da segunda bases) estão contíguas e são iguais, por isso, tendem a promover 
o desaparecimento de uma delas, no nível fonético, permitindo uma melhor 
manutenção de ritmo na fala.

Para o dicionário de Houaiss, a haplologia é um processo que ocorre no in-
terior do vocábulo, sendo, por isso mesmo, uma mudança linguística que con-
siste na supressão de uma de duas sílabas iguais ou semelhantes, contíguas, 
como idolatria por idololatria. Discute, também, que pode haver supressão, 
quando duas palavras contíguas formam um sintagma. A supressão ocorre na 
última sílaba da palavra anterior, caso esta seja igual ou semelhante à sílaba 
inicial da palavra seguinte como em [libeɣdad͡ʒjaˈsɐ̃w] por liberdade de ação.

Dito isso, para este trabalho, discutiremos sobre a haplologia no âmbito da 
morfologia. O exemplo em (04) exemplifica mais claramente a ocorrência do 
fenômeno no processo do portmanteau



(04)
 a. saco + picolé >> *sacocolé >> sacolé
 b. mendiga + gata >> mendigagata >> mendigata

Fonte: Elaboração própria.

Nos exemplos em (04), nota-se que, na sobreposição das bases, as sílabas 
contíguas são idênticas e, desse modo, provoca a ocorrência da haplologia. Em 
(04a), ocorre queda de sílaba e, em seguida, a ocorrência do fenômeno fonoló-
gico, enquanto em (04b), sua ocorrência é direta.

Neste trabalho, traremos uma abordagem sobre a natureza da haplologia 
no âmbito da morfologia, considerando equilíbrio de sílabas entre as bases. 
Battisti (2004), por exemplo, defende que sua natureza ocorre por apagamento 
e não por coalescência no âmbito da morfologia. 

2. DISCUSSÕES GERAIS SOBRE PERCEPÇÃO

Os estudos na área de Percepção têm ganhado notoriedade nos últimos 
anos. Eles também têm ajudado bastante pesquisas na área de Fonologia de 
laboratório. Os estudos nesta área são importantes “para o conhecimento mo-
mento a momento de nós próprios e de nosso ambiente” (SCHIFFMAN, p. 2, 
2005). A percepção pode ser considerada, portanto, como um campo de inves-
tigação que se trata do “produto dos processos psicológicos nos quais signifi-
cado, relações, contexto, julgamento, experiência passada e memória desempe-
nham um papel” (SCHIFFMAN, p. 2, 2005).

Desse modo, fica claro que a percepção, enquanto campo de investigação, 
não trata da percepção do senso comum: ligadas a apenas ao que se pensa ou ao 
que se sente, criações de juízo de valor sobre determinada coisa. Ela precisa ser 
descrita por meio do processamento do cérebro, pois como bem defende Mer-
leau-Ponty (1999, p. 6) “se a realidade de minha percepção só estivesse fundada 
na coerência intrínseca das “representações”, ela deveria ser sempre hesitante 
[...]”. Sendo assim, os resultados das pesquisas em percepção apresentam uma 
descrição sólida sobre nossa interação do dia a dia com o ambiente em que vi-
vemos. Nas palavras de Merleau-Ponty (1999), a percepção é considerada como 
uma ciência do mundo e sua aplicação ocorre pelo meio natural e o campo de 
todos os nossos pensamentos e todas as nossas percepções explícitas. Nesse 
sentido, a percepção pode ser interpretada como forma de ajudar a responder a 
questionamentos, seja básico ou complexo, da nossa vida cotidiana.

A percepção pode ser estudada sob diversas vertentes, tais como: percep-
ção da forma, do movimento, auditiva, do tempo, da fala etc. Todos esses cam-
pos ajudam (ou tentam) explicar o modo como percebemos o mundo que nos 
cerca (SCHIFFMAN, 2005).



Além da abordagem filosófica de Merleau-Ponty, a percepção pode ser 
vista sob a ótica da psicologia com, Schiffman (2005) que apresenta algumas 
abordagens na psicologia para o estudo da sensação e da percepção. Tais abor-
dagens, referem-se a abordagens tanto contemporâneas como históricas, que 
serviram de base para fundamentar alguns temas contemporâneos, a saber: 
abordagem estruturalista, a psicologia de Gestalt, a abordagem construtivista, 
da percepção direta e a abordagem computacional, a abordagem Neurofisioló-
gica, etc. (SHIFFMAN, 2005).

Explica de que forma a percepção entrará no seu trabalho e de que forma 
ela ajudará a explicar o fenômeno. Dialogue com o nosso trabalho.

3. METODOLOGIA

Em trabalho anterior, propomos uma investigação sobre a percepção dos 
brasileiros diante de composição de palavras com perda de material fonético 
para testar o grau de aceitabilidade do balanceamento de sílabas, da haplologia 
com coda leve (a haplologia clássica) proposta para esse fenômeno. Neste, em 
particular, investigamos o caso da haplologia com sílabas pesadas no portman-
teau. Neste trabalho, queríamos entender se o falante é mais exigente para o 
equilíbrio no número de sílabas na palavra formada, ou seja, o balanceamento 
de sílaba precede a contiguidade de segmentos ou sílabas iguais ou semelhan-
tes, ainda que a ocorrência da haplologia seja com sílabas pesadas. 

Para tanto, investigamos qual o nível de aceitabilidade da haplologia com 
sílabas pesadas em logatomas (pseudopalavras) e verificamos a produtividade 
da haplologia com coda no portmanteau e situações experimentais por meio da 
percepção, analisando o índice de aceitabilidade da haplologia.

Por meio do Google Forms, organizamos um formulário para aplicar um 
teste de percepção que consistiu em avaliar o grau de aceitabilidade dos bra-
sileiros de palavras formadas a partir de combinação de bases. Recolhemos 
palavras recém criadas como flamerda (flamengo + merda) e logatomas como 
Simonstro (Simon + monstro). Para análise do grau de aceitabilidade, cada pos-
sibilidade de palavra formada foi avaliada de acordo com a escala Likert com 
variação de 0 a 5 em que 0 é NADA ACEITÁVEL e 5 MUITO ACEITÁVEL.

Organizamos o formulário com uma contextualização para diversos can-
didatos (a tabela da seção seguinte descreverá mais claramente). Tais palavras, 
ou candidatos (termo de nossa preferência), foram manipuladas, na tentativa 
de compreender questões de balanceamento de sílabas, aplicação da haplolo-
gia com coda. O falante aplicava, para cada candidato, uma nota de 0 a 5. Para 
análise dos dados, levamos em consideração as notas de 0 a 2 como menos 
aceitáveis, enquanto as de 3 a 5 como mais aceitáveis. O formulário, por ser on-



line, foi disponibilizado para pessoas de diferentes regiões do país, diferentes 
sexo, e com idades que variaram de 17 a 57 anos, logo os níveis de escolaridade 
foram do ensino médio da educação básica ao nível superior completo. Obtive-
mos o total de 78 respostas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados deste trabalho surgiram a partir de análises anteriores em 
que analisamos o equilíbrio do número de sílabas entre as bases para verificar 
se havia uma predominância de um balanceamento de sílabas entre as bases 
sobrepostas. Ao analisar a sobreposição das bases, identificamos que, depois 
da queda de sílaba(s), elas mantinham um balanceamento entre si. A sobrepo-
sição de marido + noivo, por exemplo, resulta em marinoivo, deixando, dessa 
forma, as duas bases dissílabas. No quadro 1, atestamos que é no processo do 
portmanteau que haverá uma tendência para o balanceamento de sílabas entre 
as bases

(1) 
a. namorado + marido namorido
b. vagabunda + piranha vagaranha
c. saco + picolé sacolé

Fonte: Elaboração própria.

Nos exemplos em (1), é possível verificar um balanceamento do número 
de sílabas entre as bases. Em todos os casos, ambas as bases ficam dissílaba. 
Em nossas análises, havia uma recorrência para esse equilíbrio entre as bases. 
Em (1c), ainda, foi possível a ocorrência do fenômeno da haplologia. Depois da 
queda da sílaba [pi] da segunda base, as sílabas contíguas são [ko]. Por serem 
idênticas, houve um desaparecimento de uma dessas sílabas, tendo como for-
ma resultante a palavra sacolé.

Durante a coleta, identificamos que, na sobreposição de palavras, há possi-
bilidade da ocorrência do fenômeno fonológico com sílabas pesadas, como em 2

(2)
 a. bandida + dilma Bandilma
 b. flamengo + merda Flamerda

Fonte: Elaboração própria.

Em 2, nota-se que a sobreposição de palavras possibilita a ocorrência da 
haplologia com sílaba pesada. Adotamos esses casos como haplologia também, 



uma vez que a literatura – (GONÇALVES, 2005; CRYSTAL, 2000) – registra que 
o fenômeno pode ocorrer não só com sílabas contíguas iguais, como também 
com sílabas semelhantes.

Em (2a), a sílaba da primeira base, [di], une-se à da segunda, [diw], en-
quanto em (2b), [meᵑ], une-se à [mex]. Nos dois casos, todos os segmentos das 
sílabas da direita permanecem. No processo do portmanteau, a marcação acen-
tual fica marcada mais na base da direita. Isso explica porque a sílaba com coda 
da direita permanece na forma resultante.

Nessa perspectiva, procuramos analisar, por meio de experimentos, o nível 
de aceitabilidade por partes do brasileiros acerca da haplologia em sílaba com 
coda no processo do portmanteau como forma de compreender, também, se o 
balanceamento do número de sílabas entre as bases prevaleceria também nos 
casos de sílaba pesada. Na tabela 1, temos os resultados dos níveis de aceitabi-
lidade de possíveis portmanteaux para palavras reais e logatomas que mantem 
todos os segmentos das bases.

Tabela 1: Portmanteaux sem queda de sílabas.

CANDIDATOS NÍVEL DE ACEITABILIDADE

Palavras reais 0 1 2 3 4 5

Flamengo-merda 32/78 41% 5/78 6% 10/78 13% 4/78 5% 11/78 14% 16/78 21%

Gelo-louco 24/78 31% 4/78 5% 9/78 12% 7/78 9% 10/78 13% 24/78 31%

MÉDIA 36% 5.5% 12.5% 7% 13.5% 26%

Logatomas 0 1 2 3 4 5

Simon-monstro 25/78 32% 6/78 8% 6/78 8% 10/78 13% 10/78 13% 21/78 27%

Chapolin-lindo 28/78 36% 11/78 14% 10/78 13% 9/78 12% 4/78 5% 16/78 21%

MÉDIA 34% 11% 10.5% 12.5% 9% 24%

Fonte: Elaboração própria.

Nos exemplos da tabela 1 como estão, poderiam ser até considerados 
como justaposição, uma vez que tal processo também se caracteriza pela jun-
ção de duas bases. Contudo, a forma resultante dos exemplos tendem a ter que-
da de segmentos, por isso, não nos estenderemos aqui em torno desse outro 
processo morfológico.

Ao observarmos os exemplos da tabela 1, os extremos de rejeição e aceita-
bilidade das palavras, nota-se que o falante não opta pela forma com todos os 
segmentos, embora haja uma proximidade entre o índice máximo de rejeição 
(0) e o índice máximo de aceitabilidade (5). Ao consideramos os níveis de 0 a 



2, a porcentagem é de 60% em detrimento aos níveis de 3 a 5 com 40% para 
flamengo-merda. Em gelo-louco, os três primeiros níveis totalizam 48%, en-
quanto os três últimos 52%. Consideramos aceita essa forma, porque a forma 
resultante dessas bases já são dissílabas e diminuir mais essa forma, resultaria 
numa esvaziamento semântico3. Contudo, observa-se que, ainda que o falante 
não aceite bem a queda, há um equilíbrio entre as bases. O que justifica a pre-
valência do balanceamento de sílabas entre as bases.

Algo parecido, ocorre com o logatoma simon-monstro, só que de modo 
contrário ao da palavra real (o três primeiros níveis com 48% e os três últimos 
com 52%), mas ainda assim, o argumento sobre o equilíbrio de sílabas entre 
as bases se sustenta. O comportamento do segundo logatoma, chapolin-lindo, 
equivale ao comportamento da palavra real, flamengo-merda. Os logatomas, 
portanto, asseguram como as palavras reais se comportam na cabeça do fa-
lante. Ao analisar tais palavras com queda e desaparecimento de segmento, 
notamos, por meio do tabela 2, que o falante aceita as formas haplologizadas 
em todos os casos.

Tabela 2: Portmanteaux com queda de sílabas e ocorrência da haplologia.

CANDIDATOS NÍVEL DE ACEITABILIDADE

Palavras reais 0 1 2 3 4 5

Flamerda 13/78 17% 4/78 5% 7/78 9% 2/78 3% 5/78 6% 47/78 60%

Gelouco 15/78 19% 6/78 8% 10/78 13% 3/78 4% 6/78 8% 38/78 49%

MÉDIA

Logatomas 0 1 2 3 4 5

Simonstro 16/78 21% 5/78 6% 10/78 13% 4/78 5% 6/78 8% 37/78 47%

Chapolindo 14/78 18% 3/78 4% 14/78 18% 4/78 5% 6/78 8% 37/78 47%

MÉDIA

Fonte: Elaboração própria.

Ao observar os índices extremos de aceitabilidade, notamos que o falante 
aceita, unanimemente, todas as formas haplologizadas. Isso é indício do quan-
to o fenômeno é eficaz na aplicação do português no processo do portmanteau. 
Por mais que não houvesse aceitação do caso de gelo-louco na tabela 1, quando 
aplicado a palavra na forma haplologizada, o falante tende a aceitar bem.

3 Tratamos deste termo em outro trabalho e explicamos que seu uso é uma forma de explicar a carga semântica 
desse tipo de composição. 



Esses exemplos da tabela 2 justificam a preferência do falante pela econo-
mia na sobreposição das bases. Neles também, podemos ver que se mantém a 
característica prosódica de umas das bases, que, segundo Araújo (2000), ga-
rante ao portmanteau apenas uma palavra prosódica. Nos casos de flamerda, 
gelouco e simonsntro, em que as sílabas contíguas são semelhantes, notamos e 
que há preferência pela manutenção da sílaba tônica mais à direita.

Battisti (2004), ao analisar a haplologia por meio da Teoria da Otimidade, 
discute que a natureza do fenômeno ocorre através do apagamento. A autora 
utiliza a restrição de marcação OCP-generalizado, proposta por De Lacy (1999), 
que milita contra a identidade de sequências de segmentos. Desse modo, então, 
aplicaria para a realização da haplologia. 

Ao levarmos em conta questões de balanceamento de sílabas, se julgarmos 
a natureza da haplologia apenas como apagamento, só o logatoma chapolindo 
caberia dentro do contexto, uma vez que haveria um desaparecimento total da 
sílaba [lin] da primeira base, possibilitando que ambas fiquem dissílabas. Por 
outro lado, no outros exemplos, se julgarmos apenas essa natureza da haplolo-
gia, perderíamos de vista o equilíbrio entre as bases. Em flamerda, por exem-
plo, a primeira base ficaria monossilábica, enquanto a segunda, por natureza, 
se manteria dissílaba.

Por esse motivo, assegurando um balanceamento de sílabas entre as ba-
ses, poderemos considerar a natureza da haplologia por degeminação, em que 
as sílabas envolvidas se unem e provoca um desaparecimento, digamos que, 
parcial. Sendo assim, em gelouco teríamos gelo1lou2co que se tornaria gelou-
12co. Se o desaparecimento é parcial, ambas as sílabas estão presentes, porém 
a primeira de modo implícito e segunda realizada foneticamente. Asseguraría-
mos, portanto, a prevalência de um balanceamento de sílabas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutimos, neste artigo, uma investigação por meio da percepção dos 
brasileiros diante de composição de palavras com perda de material fonético e 
testar o grau de aceitabilidade do balanceamento de sílabas, da haplologia com 
sílaba pesada para esse fenômeno.

Por meio dos resultados, foi possível observar que a aplicação da haplo-
logia no processo do portmanteau é eficaz, apontando para mais de metade da 
porcentagem, quando observados os níveis de aceitabilidade. Haverá também, 
uma tendência para a prevalência do balanceamento de sílabas entre as bases, 
mesmo sendo sílabas semelhantes, quando contíguas.
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A REPETIÇÃO COMO ESTRATÉGIA 
PERSUASIVA NO GÊNERO 

PROPAGANDA ORAL
Max Silva da Rocha1 

Maria Francisca Oliveira Santos2

INTRODUÇÃO

Este trabalho insere-se na linha dos estudos conversacionais e retóricos 
da linguagem, com a análise de algumas categorias conversacionais e retóricas, 
que promovem a persuasão a partir do gênero propaganda oral radiofônica. 
Nesse sentido, aparecem duas áreas do conhecimento, a perspectiva conver-
sacional e a argumentativa. A conversacional é entendida como um evento co-
municativo de fala, o qual apresenta aspectos provindos da oralidade como as 
pausas, as entonações, os alongamentos, as repetições, entre outras categorias 
orais; e também por a perspectiva argumentativa mostrar como acontecem os 
usos dos argumentos e as tentativas de persuasão no gênero em destaque.

Diante disso, o trabalho promove um diálogo constante entre os estudos 
da oralidade e os da argumentação, no contexto radiofônico, almejando iden-
tificar quais aspectos conversacionais e retóricos fazem o gênero propaganda 
oral acontecer no espaço radiofônico. A propaganda foi colhida numa emisso-
ra de rádio do agreste alagoano e foi analisada sob os dois enfoques teóricos 
(Análise da Conversação e Retórica) já apresentados nesse trabalho.

As análises do citado gênero ocorreram de acordo com o embasamento 
teórico de autores dos estudos conversacionais e dos retóricos. Em termos 
conversacionais, recorreu-se a Marcuschi (2003, p. 14), por ele dizer que a 
conversação é “a primeira das formas de interação a que estamos expostos e 
provavelmente a única da qual nunca abdicamos pela vida afora”. Assim, a con-
versação é uma prática diária que, de um modo ou de outro, está presente na 

1  Mestrando em Letras e Linguística Pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade 
Federal de Alagoas – PPGLL – UFAL. E-mail: msrletras@gmail.com
2 Doutora em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Professora do Programa de Pós-Gradua-
ção em Letras e Linguística da Universidade Federal de Alagoas – PPGLL – UFAL. Professora do Departamento de 
Letras da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, campus I em Arapiraca. E-mail: mfosal@gmail.com



vida dos sujeitos, independente do nível sociocultural de cada interlocutor. No 
texto oral, é possível perceber a presença de particularidades individuais como 
os marcadores conversacionais, os turnos, entre outras especificidades intrín-
secas ao texto falado.

Em se tratando dos estudos retóricos, tem-se a importância das técnicas 
argumentativas com fins persuasivos. No gênero propaganda oral radiofônica, 
é possível perceber as tentativas persuasivas para que o auditório adquira o 
produto que está à venda. Para tanto, é necessário persuadir o outro para que 
ele aceite as propostas apresentadas. Essa persuasão se dá no plano das emo-
ções, paixões, que um retor (ethos) provoca no seu auditório (pathos). Diante 
disso, a perspectiva retórica associa-se a um “meio civilizado, educado e poten-
te de constituir um discurso que se insurja contra a força, a violência, o autori-
tarismo e se prove eficaz (persuasivo e convincente)” (FERREIRA, 2015, p. 14).
Trata-se de criar um discurso verossímil, por meio do qual seja possível ganhar 
a confiança do auditório utilizando-se de um discurso convincente e principal-
mente persuasivo.

Por meio do permanente diálogo entre os estudos conversacionais e os 
retóricos, a partir de um gênero (propaganda), este inscrito na modalidade de 
língua oral, têm-se algumas perguntas que nortearam o presente estudo: a) 
quais categorias conversacionais e retóricas fazem acontecer o gênero propa-
ganda oral radiofônica? b) em que medida os aspectos conversacionais e os 
retóricos constroem e promovem a organização e a interação do gênero estu-
dado? A busca por essas respostas fundamenta o interesse em realizar essa 
pesquisa. 

1. ACERCA DOS ESTUDOS CONVERSACIONAIS

Este trabalho entende os estudos conversacionais como uma área do co-
nhecimento em que a conversação é o objeto de estudo. Essa área investiga 
as conversações naturais entre os interlocutores e estuda como eles utilizam 
competências linguísticas para efetivarem um diálogo socialmente organizado. 
Desse modo, “o objeto de estudo da AC é justamente a conversação natural, 
ou seja, aquelas que são produzidas em situações naturais” (DIONÍSIO, 2001, 
p.74).

Além do gênero textual conversação – objeto da AC – os estudos conversa-
cionais fornecem subsídios teórico-metodológicos para analisar como outros 
gêneros da oralidade, encontrados em diferentes espaços sociais, são efetiva-
dos pelos atores sociais. Por conversação, entende-se um momento interativo 
“por meio do qual dois ou mais interactantes desenvolvem o processo conver-
sacional, a partir das ideias construídas ao longo dos turnos de fala, dos inte-



resses e objetivos traçados, do contexto em que estão inseridos os interactan-
tes” (MELO JUNIOR, 2016, p. 17).

O próprio contexto em que o gênero acontece – emissora de rádio do 
agreste alagoano – faz com que a função social da propaganda oral seja efeti-
vada e consiga, de algum modo, persuadir os ouvintes da rádio. É por isso que 
esse trabalho entende a necessidade de recorrer aos estudos conversacionais, 
já que eles, de alguma maneira, mostram como os mecanismos do texto falado 
propiciam a interação entre os interlocutores do evento comunicativo propa-
ganda oral.

Ainda nesse sentido, é válido registrar que o gênero propaganda oral ra-
diofônica foi estudado, inicialmente, por Figueiredo e Santos (2015). As auto-
ras nomeiam esse gênero de spot e frisam que ele é um gênero textual predo-
minantemente da oralidade, que toma como suporte o rádio, configurando-se 
numa propaganda oral radiofônica. Concordando com as autoras, percebe-se 
que o citado gênero oral tem uma prática social definida e um suporte especí-
fico, o rádio. Não é algo que acontece de qualquer maneira, pois a própria ora-
lidade é organizada e a própria língua/linguagem é intencional por natureza 
dialógica.

Durante a conversação, há a presença de dois interlocutores e pelo menos 
uma trocade turnos, como destaca Marcuschi (2003). No entanto, no gênero 
propaganda oral radiofônica esses aspectos podem variar. É possível se ter 
mais de dois interlocutores; é possível haver apenas um interlocutor presente 
e o outro distante; é possível haver apenas um turno; é possível haver assime-
tria e simetria ao mesmo tempo. A propaganda oral radiofônica é um gênero 
dinâmico e plástico (MARCUSCHI, 2008), por isso há essas heterogeneidades. 
Em vista disso, o que importa, de fato, é o diálogo estabelecido e negociado 
entre os interlocutores.

Entende-se que a oralidade não é, necessariamente, a mesma forma que 
se escreve, e a escrita não representa a fala, porém ambas as modalidades são 
indispensáveis para a efetividade comunicativa. Por isso, deve-se perceber que, 
nem sempre, o som de uma palavra é o mesmo que a escrita (MARCUSCHI, 
2008, p. 192). A fala e a escrita complementam-se entre si durante as práticas 
discursivas e em especial durante a produção de gêneros, “[...] pois, como sabe-
mos, os gêneros distribuem-se pelas duas modalidades num contínuo, desde 
os mais informais aos mais formais e em todos os contextos e situações da vida 
cotidiana” (MARCUSCHI, 2005, p. 33).

Diante disso, as questões da oralidade não podem ser vistas de qualquer 
forma, mas de uma maneira organizada, planejada. A oralidade não deixa ser 
espontânea, motivo pelo qual “a AC se volta para a investigação de situações 
que ocorrem no dia-a-dia e da maneira como elas aconteceriam, mesmo se não 



houvesse pesquisa sendo realizada” (SILVA; ANDRADE; OSTERMANN, 2009, p. 
4). Os gêneros orais, mais especificamente de linha radiofônica, podem mos-
trar como a conversação acontece naturalmente, seja por uma entrevista, seja 
por um debate, seja por uma propaganda oral. 

Algumas categorias do texto falado serão tomadas como mecanismos ana-
líticos, são elas: a repetição, as pausas, as entonações, os alongamentos e o 
turno. Cada uma dessas categorias contribui para que o texto falado aconteça 
durante uma interação comunicativa. É importante discorrer sobre cada uma 
delas.

A primeira (repetição) é muito comum no texto oral, servindo como força 
argumentativa. Assim, “a importância da repetição na língua falada é conside-
rável, porque possibilita a condução do tópico por parte daqueles que têm o 
controle do discurso” (SANTOS, 1999, p. 48). Em concordância com a autora, 
Marcuschi (2006, p. 219) assim enuncia: “as repetições conduzem à produção 
de segmentos inteiros duas ou mais vezes, motivados pelos mais diversos fato-
res, sejam eles de ordem interacional, cognitiva, textual ou sintática”. Será pos-
sível perceber como essa categoria (repetição) atua como força argumentativa 
no gênero propaganda oral radiofônica.

A segunda (pausas) trata-se de localizadores importantes, servindo como 
momentos de organização e planejamento do turno e dão tempo ao falante de 
se preparar, reformulando ou planejando o que vai dizer. As pausas também 
podem ter efeito retórico, pois elas acompanham perguntas que não exigem 
respostas (MARCUSCHI, 2003, p. 27).

A terceira (entonações) é muito comum em gêneros orais, ela contribui 
para o entendimento do sentido do texto. Na transcrição do texto oral, “quando 
uma sílaba ou uma palavra é pronunciada com ênfase ou recebe acento mais 
forte que o habitual indica-se o fato escrevendo a realização com maiúsculas” 
(MARCUSCHI, 2003, p. 12). Isso serve para mostrar que um dos interlocutores 
destacou algum ponto de sua fala. Esse destaque ajuda a entender o contexto 
comunicativo de fala.

A quarta (os alongamentos) também é uma categoria predominante do 
texto falado. Essa categoria caracteriza-se pela lacuna do tempo, pois o interlo-
cutor, no momento de fala, preenche as repetições por meio dos alongamentos. 
Os alongamentos são fenômenos típicos da língua falada, capazes de ajudar o 
enunciador a organizar o seu texto (RODRIGUES, 1999, p. 21).

A quinta e última (turno) é caracterizada pelo domínio da fala ou como 
“quaisquer intervenções de qualquer extensão” (SANTOS, 1999, p. 47). Nesse 
sentido, entende-se que o turno diz respeito ao momento em que um retor está 
com a palavra. Quando o outro toma a palavra, o turno pertence a este últi-
mo retor. Pode ocorrer também o assalto ao turno que, segundo Santos (1999) 



acontece de forma interativa e é uma marca acentuada durante a conversação 
espontânea.

2. AS CONTRIBUIÇÕES RETÓRICAS

Este trabalho concebe a Retórica como uma técnica argumentativa, uma 
arte de persuadir pelo discurso. Assim, procura-se neste tópico, de forma bre-
ve, abordar alguns pontos importantes dos estudos retóricos como o auditó-
rio, as funções retóricas, a tríade ethos, pathos e logos, os lugares da ar-
gumentação e os argumentos.

A primeira categoria estudada é o auditório, entendido, segundo Santos 
(2011) como um lugar onde se encontram pessoas (homens e mulheres) nor-
mais, que estão passíveis de aderirem ao discurso proferido por um retor. A 
autora ainda frisa que o auditório pode ser particular e universal. O primeiro 
refere-se a um grupo limitado de pessoas, em que as variáveis podem ser con-
troladas, como por exemplo, uma sala de aula; o segundo indica um grupo de 
pessoas mais amplo, não sendo possível controlar as variáveis, como é o caso 
de um programa televisivo.

Reboul (2004) postula que a Retórica possui quatro funções específicas: 
a persuasiva, a hermenêutica, a heurística e a pedagógica. A primeira (função 
persuasiva) é a que se conhece nos dias atuais, tendo a função de persuadir 
pelo discurso. A segunda (função hermenêutica) tem por significado a inter-
pretação dos textos. Para que o orador consiga persuadir ou ser persuasivo, 
é necessário, antes de tudo, compreender e interpretar o discurso do seu res-
pectivo auditório, mesmo ainda não havendo manifestação deste. A terceira 
(função heurística) tem como significação o termo descoberta. A quarta (fun-
ção pedagógica) diz respeito à própria aprendizagem de uma arte que produz 
efeitos persuasivos.

Em se tratando do ethos, pathos e logos, tem-se que essa tríade é vista 
não mais separada, mas imbricada. A partir da Nova Retórica, teorizada por 
Perelman & Olbrechts-Tyteca (2014), os meios de persuadir (ethos, pathos e 
logos) passaram a ser vistos de maneira conjunta. O ethos é tido como aquele 
que fala ou produz o discurso; o pathos é o auditório ou o telespectador que 
constrói um modelo de comportamento e integra-se à verdade do retor com 
suas paixões; o logos é a disposição dos argumentos, encadeados em ordem ló-
gica e convincente, estruturando o discurso e, por sua vez, a persuasão. Assim, 
a Retórica age para a audiência, convencendo e persuadindo, de acordo com 
Perelman & Olbrechts-Tyteca (2014).

Os lugares da argumentação são considerados como depósitos de argu-
mentos (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014) em que o retor, quando ne-



cessita, utiliza-os de forma estratégica. Em se tratando desses lugares, Santos 
(2011) aponta seis lugares específicos. São eles: quantidade, qualidade, or-
dem, essência, pessoa e existente.

Em relação ao primeiro (lugar da quantidade) “diz-se que qualquer coisa 
vale mais que outra quando são levadas em consideração as razões quantitati-
vas” (SANTOS, 2011, p. 52). Observa-se que os números são sempre persuasi-
vos e funcionam como provas do que é melhor e/ou pior.

O segundo (lugar da qualidade) não se caracteriza pela quantidade numé-
rica, mas sim pelo que é único e/ou raro. “Esse lugar retórico é muito comum 
nas propagandas, pois consiste na afirmação de que algo se impõe sobre os 
demais de sua espécie por ter mais qualidade, porque é único ou raro, origi-
nal” (FERREIRA, 2015, p. 71). Na análise do corpus será possível observar com 
maiores detalhes esse lugar retórico.

O terceiro (lugar de ordem) “explica a superioridade das causas sobre os 
efeitos, dos princípios sobre as finalidades e do anterior sobre o posterior” 
(SANTOS, 2011, p. 52). Um bom exemplo desse lugar é uma lista de classifi-
cação de um concurso. O candidato que mais pontou ocupa o primeiro lugar e 
assim sucessivamente.

O quarto (lugar de essência) “afirma a superioridade dos indivíduos que 
melhor representam a classe à qual pertencem, seres que são modelos bem ca-
racterizados de uma essência, aqueles que encarnam melhor um padrão, uma 
função” (FERREIRA, 2015, p. 74). No Brasil, por exemplo, o cantor Roberto Car-
los ocupa um lugar de essência em relação a outros cantores, pois ele é consi-
derado o maior cantor dos últimos tempos, por isso é chamado de rei Roberto 
Carlos.

O quinto (lugar de pessoa) refere-se “ao valor atribuído a tudo quanto for 
atribuído e ligado às pessoas” (SANTOS, 2011, p. 53). O lado humano é coloca-
do acima de qualquer outra coisa. Por exemplo, ao invés de um político foca-
lizar em construir isso ou aquilo, ele promete cuidar do homem, da saúde, do 
bem-estar.

O sexto (lugar do existente) diz respeito aos “constituintes de uma cate-
goria que visa à preferência do que existe em detrimento do que não existe” 
(SANTOS, 2011, p. 53). Nesse lugar retórico, o retor parte da realidade para 
buscar algo novo, inesperado, mas já vivido e experienciado pelo auditório.

Sendo a Retórica a arte de persuadir pelo discurso, é possível dizer que a 
própria argumentação é a base fundante, já que é por meio dela que os homens 
conseguem proferir os discursos com teor persuasivo. Viu-se que os lugares 
da argumentação são uma espécie de armazéns de argumentos (FERREIRA, 
2015).



Referindo-se à Nova Retórica, têm-se os quatro tipos de argumentos, a sa-
ber: os quase lógicos, os argumentos fundados na estrutura do real, os 
argumentos que fundamentam a estrutura do real e os argumentos por 
dissociação das noções. No entanto, por este trabalho focalizar apenas os ar-
gumentos quase lógicos, dá-se uma maior ênfase a esses argumentos. 

Os quase lógicos recorrem a uma argumentação incontestável perante o 
auditório social. Eles “são assim chamados por força de seu caráter não formal, 
necessitando de o esforço mental para serem reduzidos ao formal” (SANTOS, 
2011, p. 86). Dentre os argumentos quase lógicos, destacam-se a definição, a 
inclusão da parte no todo, a divisão do todo em suas partes, entre outros.

3. O ESTUDO ANALÍTICO DA PROPAGANDA ORAL RADIOFÔNICA

O trabalho parte de uma abordagem qualitativa, pois trabalha com as in-
formações de modo processual. A perspectiva qualitativa “[...] explora as carac-
terísticas dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos 
numericamente. O dado é frequentemente verbal e é coletado pela observação, 
descrição, gravação [...]” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 73).

A propaganda oral analisada foi colhida durante a programação de uma 
emissora de rádio localizada no agreste alagoano. Foi selecionada uma única 
propaganda para a realização da análise das categorias conversacionais e retó-
ricas teorizadas nesse estudo. É importante acrescentar que o corpus foi trans-
crito seguindo os passos de Marcuschi (2003).

3.1. Análise da propaganda oral radiofônica

O gênero propaganda oral radiofônica em destaque refere-se à divulgação 
de um medicamento intitulado de Polimax, o qual serve para resolver muitos 
problemas de saúde, conforme o texto a seguir. O propósito comunicativo do 
gênero é a venda do produto. Eis a propaganda transcrita:

minha amiga como está a saúde da sua família? as crianças estão com dificuldades de se concentrar 
nos estudos? então minha amiga a sua família precisa tomar polimax... polimax tem DOZE vitaminas 
SEIS minerais e NÃO TEM AÇÚCAR polimax previne gripes resfriados aumenta a imunidade combate 
a insônia e a anemia e ainda ajuda a reduzir o colesterol ruim... tá esperando o que::?... corra até a 
farmácia de sua confiança e garanta o seu polimax... polimax disponível em líquido e também em 
comprimidos...

Fonte: corpus da pesquisa (2018).

Como pode ser observado, trata-se do gênero propaganda oral radiofô-
nica, pertencente à oralidade. Algumas características conversacionais podem 
ser identificadas. Num primeiro momento, observam-se as repetições em “mi-



nha amiga como está a saúde da sua família?” e depois em “então minha amiga 
a sua família precisa tomar polimax...” Vê-se a repetição do referente “minha 
amiga”, procurando criar um laço de proximidade entre o retor e o auditório 
(ouvintes) do programa de rádio. Mais adiante, o retor encaixa as seguintes 
sequências: “a sua família precisa tomar polimax...”, “polimax tem DOZE vita-
minas...”, “polimax previne gripes resfriados...”, “garanta o seu polimax... polimax 
disponível em líquido e também em comprimidos...” Observa-se aqui a repetição 
do referente Polimax, procurando enfatizar o nome do medicamento, para que 
o auditório consiga memorizar e possivelmente adquirir e/ou comprar o me-
dicamento divulgado.

As pausas também aparecem na propaganda em análise, pois o retor, a 
todo o momento, vai organizando o gênero oral. É possível ver essa catego-
ria nos seguintes trechos: “a sua família precisa tomar polimax...”, “combate a 
insônia e a anemia e ainda ajuda a reduzir o colesterol ruim...”, “tá esperando o 
quê::?...”, “polimax disponível em líquido e também em comprimidos...”. Essa cate-
goria (pausas) ajuda a garantir o encadeamento dos argumentos.

As entonações enfáticas foram postas com o objetivo de chamar a atenção 
do auditório para o referente em destaque (Polimax). Assim, quando o retor 
diz: “polimax tem DOZE vitaminas SEIS minerais e NÃO TEM AÇÚCAR”, ele faz 
com que os ouvintes percebam as eficácias do medicamento que está à venda. 
Um medicamento com muitas vitaminas (DOZE), com muitos minerais (SEIS) 
e ainda (NÃO TEM AÇÚCAR). De fato, as entonações evidenciam aspectos im-
portantes para a saúde e todos eles encontrados num só medicamento, o Po-
limax. O uso das entonações não é feito de qualquer maneira, mas de forma 
persuasiva.

Os alongamentos não apareceram de forma acentuada durante a propa-
ganda analisada. Em apenas um momento foi possível ver que o retor alonga 
uma vogal (e), como pode ser analisado em: “polimax previne gripes resfriados 
aumenta a imunidade combate a insônia e a anemia e ainda ajuda a reduzir o 
colesterol ruim... tá esperando o que::?...” Apenas na pergunta retórica é possível 
observar o alongamento da vogal. Ratifica-se apenas a especificidade do texto 
oral e como essa categoria (alongamento) mostra-se presente.

O turno conversacional é caracterizado pelo discurso assimétrico, ou seja, 
apenas um retor fala durante a conversação. Há, desse modo, apenas um turno 
(nuclear) em que o retor cria a imagem de um possível auditório, procurando, 
de forma estratégica, persuadi-lo. Santos (2018) evidencia que a propaganda 
tem especificidades da língua falada e o caráter do evento de fala é, de fato, 
assimétrico.



Os aspectos conversacionais da propaganda oral mostram como o texto 
oral acontece de maneira dinâmica e interativa. Além disso, evidenciam que 
algumas categorias propiciam a realização do gênero em destaque.

Em se tratando das características retóricas do gênero propaganda oral ra-
diofônica, tem-se, primeiramente, o auditório. É possível perceber que se trata 
de auditório universal, pois o retor não consegue controlar as variáveis ali pre-
sentes (homens, mulheres, idade, classe social, etc) do público que ouve a pro-
paganda oral em estudo, visto que qualquer pessoa pode ouvi-la. Assim, o retor 
enuncia para um possível auditório, configurado por diversas características.

Acerca das funções retóricas, a persuasiva aparece com maior destaque, 
pois o retor procura persuadir o auditório a comprar o medicamento Polimax. 
A função heurística também aparece, pois o retor revela (e o auditório desco-
bre) quais são as benesses daqueles que consomem o medicamento: “polimax 
previne gripes resfriados aumenta a imunidade combate a insônia e a anemia e 
ainda ajuda a reduzir o colesterol ruim...” A função pedagógica atua na propa-
ganda no sentido de mostrar/ensinar como os argumentos podem ser enuncia-
dos, a fim de melhor explicar as características do produto divulgado. A função 
hermenêutica indica o sentido da propaganda, que é a divulgação do produto 
e, consequentemente, a compra por parte do auditório. 

Os meios de persuadir (ethos, pathos e logos) também se fizeram presen-
tes no texto oral. O ethos é caracterizado pela figura do retor, o qual atua como 
um representante da marca do medicamento. É um ethos persuasivo, que pro-
cura encadear argumentos em favor do produto Polimax. 

O pathos é o auditório, entendido como todos aqueles que ouvem o pro-
grama de rádio em que a propaganda é veiculada. O logos é construído a partir 
dos argumentos proferidos. A argumentação quase lógica foi uma das que se 
mostrou de maneira atuante no gênero em estudo.

Os lugares da argumentação, enquanto depósitos de argumentos, também 
foram utilizados pelo retor da propaganda oral. Por meio dos lugares, o retor 
busca, quando necessita, argumentos de variados tipos para efetivar a argu-
mentação, a fim de conseguir ganhar a confiança do auditório.

O lugar da quantidade é utilizado quando o retor enuncia: “polimax tem 
DOZE vitaminas SEIS minerais” Observa-se que a utilização de expressões nu-
méricas (doze e seis) faz com que o argumento seja persuasivo e provoque 
certo grau de aceitação entre aqueles que ouvem a propaganda.

O lugar da qualidade também foi contemplado e é apresentado pela se-
guinte sequência: “minha amiga como está a saúde da sua família?” Ora, a saúde 
é algo raro, único. Se ela não estiver boa, é preciso tomar Polimax para se ter 
uma melhora. 



O lugar de ordem aparece quando o retor destaca: “minha amiga como está 
a saúde da sua família? as crianças estão com dificuldades de se concentrar nos 
estudos?” Percebe-se que o retor, por meio da justaposição, coloca em primeiro 
lugar a saúde; depois vêm os estudos. Entende-se que a ordem sempre coloca 
as coisas em hierarquias.

O lugar de essência também se mostrou presente na propaganda anali-
sada e foi caracterizado pelas “crianças”, pois são elas, ao lado dos pais, que 
ocupam valores socialmente compartilhados para que uma “família” seja, de 
fato, considerada família. 

O lugar de pessoa é contemplado porque todas as eficácias do produto 
Polimax são voltadas para o bem-estar do homem, visto que “polimax previne 
gripes resfriados aumenta a imunidade combate a insônia e a anemia e ainda 
ajuda a reduzir o colesterol ruim...” A saúde do homem precisa de cuidados, pre-
venções. No entanto, isso só irá acontecer com o uso do medicamento Polimax.

O lugar do existente aparece porque alguns aspectos como a família, as 
crianças, a saúde são coisas concretas e realmente existem nos lares do públi-
co-alvo. No entanto, o produto Polimax talvez ainda não se encontre na casa do 
auditório, por isso a necessidade de correr até a farmácia e adquiri-lo.

Acerca dos argumentos utilizados pelo retor, destacam-se os quase lógi-
cos: a divisão do todo em suas partes e a definição. O primeiro (a divisão do todo 
em suas partes) “é o argumento de divisão ou de partição em que a enumera-
ção de suas partes tem de ser exaustiva” (SANTOS, 2011, p. 88). É possível iden-
tificar o referido argumento quando o retor enuncia: “polímax tem DOZE vita-
minas SEIS minerais e NÃO TEM AÇÚCAR...” Percebe-se que o produto Polimax 
é o todo; e as “DOZE vitaminas”, os “SEIS minerais” e “NÃO TEM AÇÚCAR” cons-
tituem as partes que constituem o produto. O argumento é colocado visando à 
persuasão do auditório. Em “minha amiga como está a saúde da sua família? as 
crianças estão com dificuldades de se concentrar nos estudos?” Entende-se que 
a família é o todo; as crianças constituem uma das partes desse todo. O retor 
parte da família e dirige-se até o público-alvo, as crianças. Para isso, utiliza-se 
do argumento em destaque.

O segundo (a definição) diz que “as definições são argumentos quase lógi-
cos fundados no princípio da identidade [...]” (FIORIN, 2017, p. 118). No trecho 
“...polímax previne gripes resfriados aumenta a imunidade combate a insônia e a 
anemia e ainda ajuda a reduzir o colesterol ruim...”. Verifica-se que o retor define 
e mostra as funções do citado produto. Mais uma vez, o argumento quase lógico 
é colocado com a intenção de persuadir o auditório.

As análises dos aspectos retóricos presentes no gênero propaganda oral 
radiofônica evidenciam que esse gênero possui categorias retóricas que orga-



nizam o citado gênero, colaborando para que os aspectos persuasivos atuem 
de forma acentuada no gênero oral analisado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como principal objetivo analisar como categorias con-
versacionais e retóricas organizam e engatilham o funcionamento do gênero 
propaganda oral radiofônica. Quanto ao próprio gênero propaganda oral radio-
fônica, destacou-se o seu valor social, já que tal gênero possibilita a persuasão 
do auditório, para que este adquira um determinado produto. Viu-se também 
que a propaganda analisada é um gênero de cunho midiático, cujo discurso 
é oral e que possui uma grande relevância social, por ser um dos principais 
meios de veiculação do discurso de venda e por estar diariamente, por meio do 
rádio, dentro das casas de muitas pessoas.

Foi possível perceber como os aspectos conversacionais e retóricos estão 
embutidos no texto oral, fazendo com que o gênero propaganda oral radiofô-
nica acontecesse de maneira organizada. Desse modo, observou-se que os pos-
tulados teórico-metodológicos dos estudos conversacionais são imprescindí-
veis quando da análise do gênero propaganda oral radiofônica. Isso acontece 
porque há categorias conversacionais (repetição, pausas, entonações, alonga-
mentos, turno) que atuam de forma acentuada na realização comunicativa do 
gênero estudado.

Acerca dos aspectos retóricos, identificou-se a presença de algumas cate-
gorias importantes como o auditório, as funções retóricas, a tríade ethos, pa-
thos e logos, os lugares da argumentação e os argumentos quase lógicos. Com 
a junção desses elementos existentes no gênero propaganda oral radiofônica, 
objeto desse estudo, foi possível compreender o sentido persuasivo presente 
nesse gênero específico, desencadeado por meio das categorias associadas à 
Análise da Conversação e à Retórica.

Por meio da análise feita no corpus, esse trabalho buscou contribuir no 
que diz respeito ao diálogo entre os estudos conversacionais e os retóricos. 
Percebeu-se, durante esse estudo, que o gênero propaganda oral radiofônica 
apresenta categorias conversacionais e retóricas que contribuem para o acon-
tecimento e a organização do gênero. Pode-se afirmar que o gênero propagan-
da oral radiofônica possui especificidades da oralidade e que esse mesmo gê-
nero oral visa à persuasão do auditório a que se destina.
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PLANOS DISCURSIVOS EM ARTIGOS DE 
OPINIÃO EM PERSPECTIVA FUNCIONAL

Maria Clara Lucena de Lemos1

INTRODUÇÃO

Na perspectiva da Linguística Funcional (doravante LF), tendência que en-
tende a linguagem como instrumento de interação social, busca-se observar a 
influência da situação extralinguística e dos eventos de interação na produção 
de enunciados, assumindo-se que há uma correlação simultânea entre discur-
so e gramática. Para a LF, a “gramática é compreendida como uma estrutura em 
constante mutação/adaptação, em consequência das vicissitudes do discurso” 
(FURTADO DA CUNHA, BISPO, SILVA, 2013, p. 13).

Circunscrito nesse panorama, este artigo visa analisar como se estrutura 
a categoria Plano Discursivo em artigos de opinião e qual a relevância dessa 
estruturação para os domínios textual-discursivo, pragmático e cognitivo de 
compreensão do texto. Em termos específicos, perseguem-se os seguintes ob-
jetivos: i) descrever como se distribuem as porções de textos do corpus anali-
sado em termos de tipos de Fundo com base na proposta de Haido (1996); ii) 
caracterizar os tipos de Fundo encontrados nos artigos de opinião analisados 
em termos de gradualidade em sua distribuição na superfície textual; iii) iden-
tificar a presença de metáforas situadas (VEREZA, 2013) nas porções de textos 
analisadas; e iv) verificar como essas metáforas contribuem para a estrutura-
ção do discurso [online].

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Para a LF, a língua é vista como um instrumento de interação social e se 
organiza e evolui conforme o uso que os falantes fazem dela. Desse modo, ques-
tões sintáticas e semânticas são caras para essa perspectiva, uma vez que “dis-
curso e gramática se influenciam mutuamente” (FURTADO DA CUNHA; BISPO; 

1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). E-mail: clara.
le.mos@hotmail.com.



SILVA, 2013, p. 14). Dado que se entende que a estrutura da língua é motivada 
pela situação comunicativa, a sintaxe é estudada em associação à semântica e à 
pragmática, sem se restringir à observação de aspectos formais da língua, mas 
levando em conta dados que se manifestam na língua em uso. 

1.1. Planos Discursivos

Dentro do quadro teórico-metodológico da LF, alguns princípios e catego-
rias analíticas são estudados levando-se em conta “processos cognitivos subja-
centes à codificação morfossintática desses fatos” (FURTADO DA CUNHA; BIS-
PO, 2013, p. 62). No âmbito deste estudo, torna-se saliente a categoria Planos 
Discursivos. Em termos teóricos, chama-se Plano Discursivo a organização es-
trutural do texto/discurso, compreendendo as dimensões Figura/Fundo, que, 
por sua vez, 

relacionam-se à percepção e à cognição: as entidades que aparecem em primeiro plano (ou seja, 
as mais salientes) são percebidas com mais nitidez e facilidade, enquanto as que se encontram fora 
de destaque são menos aparentes e perceptíveis. Em termos de discurso, essa distinção equivale à 
oposição entre central e periférico. (FURTADO DA CUNHA, BISPO, 2013, p. 70).

Essa perspectiva binária não se aplica a textos argumentativos2 porque, 
conforme Martelotta (1998, p. 4), “nesse tipo de discurso, não aparece o tempo. 
A seqüencialidade é lógica e a figura seria constituída pelas cláusulas que codi-
ficam as idéias básicas defendidas pelo falante”. Nesse sentido, a análise, para 
os textos argumentativos, deve ser feita segundo um continuum. Dessa manei-
ra, dialoga-se com Haido (1996), que propõe diferentes tipos de fundo associa-
dos diretamente “ao maior ou menor grau de interdependência semântica com 
as idéias defendidas em figura” (p.104), aqui entendido como gradiência.

Nesse sentido, a autora advoga que alguns Fundos se mostram mais in-
tegrados à Figura que outros. Isso se dá porque, no texto argumentativo, a 
sequencialidade discursiva é caracterizada pela dinâmica de opiniões e argu-
mentos que as sustentam, o que permite que se associe a categoria Figura às 
opiniões básicas que estão sendo defendidas e a categoria Fundo passe a ser o 
elemento integrador destas aos argumentos que as sustentam (HAIDO, 1996). 
Nessa linha, a autora sugere sete tipos de fundo para o texto argumentativo. 
São eles: Fundo de Justificativa, Fundo de Exemplificação ou Testemunho, Fun-
do de Reiteração, Fundo de Redundância, Fundo de Digressão, Fundo de Con-
textualização e Fundo de Modalização. 

2 Aqui, a argumentação é entendida como um conjunto de técnicas discursivas que “visa à adesão dos espíritos e, 
por isso mesmo, pressupõe a existência de um contato intelectual” (cf. PERELMAN; OBBRECHTS-TYTECA, 1970, 
p. 16), provocando a adesão dos leitores à tese defendida no texto.



O Fundo de Justificativa codifica orações que introduzem uma justificativa 
para a ideia defendida em Figura, servindo de suporte imediato para esta. Em 
linhas gerais, é o primeiro passo da argumentação. No Fundo de Exemplifica-
ção ou Testemunho, estão as cláusulas que servem de suporte intermediário à 
ideia defendida em Figura e constituem-se de dados armazenados pelo falante 
para reforçar a defesa de suas ideias. Esse fundo é marcado por ilustrações 
presentes na argumentação (HAIDO, 1996). 

O Fundo de Reiteração, por sua vez, visa à introdução de esclarecimentos 
acerca do que já foi dito antes na tentativa de esclarecer, ratificar ou desen-
volver uma ideia já mencionada no texto. O Fundo de Redundância, por ou-
tro lado, apresenta cláusulas em que o falante apenas repete o que já foi dito 
quase que literalmente. No Fundo de Digressão estão as ideias mais distantes 
daquela contida em figura enquanto nos demais fundos, de Contextualização e 
de Modalização, estão, respectivamente, as orações que contextualizam física 
e temporalmente o argumento e as orações em que o autor do texto indica seu 
posicionamento em relação ao enunciado produzido (HAIDO, 1996).

1.2. Tópico Discursivo

Em textos argumentativos, não é a função discursivo-comunicativa de 
marcar os fatos sequenciais ou centrais de um evento que dão conta da divisão 
Figura/Fundo. Essa noção somente se aplica aos textos narrativos nos quais a 
Figura se associa à sequencialidade da ação descrita. Nos textos argumentati-
vos, por outro lado, há predomínio de uma sequencialidade lógica conduzida 
pelas relações argumentativas construídas pelo falante (HAIDO, 1996).

Nesse sentido, e sendo essas relações argumentativas orientadoras da se-
quencialidade do discurso3 para a distinção dos Planos Discursivos, postula-se 
que a Figura se integra ao(s) tópico(s) discursivo(s) veiculado(s) no texto. O 
Fundo, por sua vez, integra-se às noções contidas em Figura. Assim, tem-se a re-
lação de integração expressa da seguinte forma: TÓPICO ← FIGURA ← FUNDO.

Percebe-se haver, no discurso, um ou mais tópicos sobre o(s) qual(is) se 
fala, ao(s) qual(is) se ligam as ideias em Figura. Uma vez expressa a relação 
FIGURA/TÓPICO, a manutenção da sequencialidade lógica do discurso se dá 
por meio do emprego de porções textuais em Fundo. Sendo, portanto, essa ma-
nutenção uma propriedade do Fundo, supõe-se, em conformidade com Givón 
(2011, p. 208, grifos do autor), que “o fundo é um fenômeno com mais de 50% 
de ocorrência, a figura está abaixo de 50%”.

3 A sequencialidade de que se fala refere-se ao encadeamento textual-discursivo realizado pelo redator com a 
finalidade de promover a continuação do texto direcionando-o a uma determinada conclusão.



A noção de tópico discursivo assumida aqui está alinhada ao que advoga a 
Linguística Textual para esta categoria, sendo o tópico discursivo o “material” 
que

se identifica com a questão de interesse imediato, serve para descrever o conteúdo sobre o qual 
se fala/escreve e sinaliza a perspectiva focalizada. Nesse sentido ele é visto como uma categoria 
analítica, de base textual-discursiva, ou seja, relaciona-se ao plano global de organização do texto. 
(PINHEIRO, 2006, p. 2).

Cumpre acrescentar que nem sempre o tópico discursivo encontra-se ma-
terializado no texto, podendo ser extraído dele pelo pesquisador via inferência. 
Essa extração encontra limites no próprio texto e deve observar a noção de 
centração que, segundo Jubran e Urbano (1992), se refere à concentração em 
um assunto, feita por referentes explícitos ou inferíveis, que tornam relevante 
um ponto da mensagem.

1.3. Metáfora Situada

No que se refere ao domínio cognitivo desta investigação, a noção de 
metáfora situada, isto é, uma metáfora construída discursivamente no ato de 
produção do discurso, nos ajuda a compreender como o falante estrutura sua 
argumentação. 

Para Vereza (2013, p. 6), uma metáfora situada é 

uma metáfora que, apesar de estruturar cognitivamente textos específicos, principalmente nichos 
metafóricos encontrados nesses textos, não precisa ser explicitada linguisticamente. No entanto, 
ao contrário da metáfora sistemática, ela conduz, cognitiva e discursivamente, todo um desdobra-
mento, ou mapeamento textual, online, episódico, construindo um determinado objeto de discurso 
(MONDADA; DUBOIS, 2003), ou um ponto de vista, de uma maneira deliberada. Ou seja, a metáfora 
situada não é apenas discursiva por estar presente, mesmo que somente no nível cognitivo, na 
linguagem em uso; ela, de fato, encontra-se claramente na interface entre cognição e pragmática, 
ajudando-nos a compreender, sob um dado ângulo, a complexidade desse entrelace.

Além disso, para compreendermos a metáfora situada, cumpre acrescen-
tar que ela se desenvolve, no texto, a partir do nicho metafórico, que são “os 
desdobramentos ou mapeamentos discursivos, que desempenham, no discur-
so, um papel tanto cognitivo quanto argumentativo” (VEREZA, 2007, p. 488). O 
nicho metafórico estabelecido num discurso online é responsável por criar um 
texto coeso cujo encadeamento discursivo conduz à formulação da metáfora 
evocada situacionalmente.

De modo geral, os pressupostos teóricos utilizados aqui visam corroborar 
o que afirma Martelotta (2006, p. 44) a respeito da estabilidade dos elementos 
da língua. Para o autor, “o que há de estável nas línguas parece se relacionar às 
habilidades necessárias à produção do texto nas situações reais de comunica-



ção”. Assim, e em conformidade com o que advoga a LF, buscamos investigar 
que fatores estão subjacentes na efetiva produção discursiva do falante a partir 
da categoria aqui posta em análise.

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para esta investigação, utilizou-se um recorte do corpus da pesquisa que 
origina este artigo, de modo que se explorou seis artigos de opinião, sendo três 
veiculados na revista Carta Capital e três veiculados na revista Veja, todos pu-
blicados no ano de 2018. Os artigos aqui analisados estão descritos no Quadro 
1, abaixo, acompanhados da respectiva nomenclatura aqui adotada por razões 
metodológicas. 

Quadro 1 – Nomenclatura dos textos

Nome original Nº da Revista Nome adotado

Tudo incerto no Front 1 Texto 1

Os muros de Donald Trump 1 Texto 2

Sob o domínio do mal 6 Texto 3

De Lacerda a Temer 985 Texto 4

O economista bufunfeiro 985 Texto 5

Supremo ou pequeno? 989 Texto 6

Fonte: dados da pesquisa (2018).

Na etapa de análise do material, todos os textos foram submetidos aos 
mesmos procedimentos analíticos. Para dar conta dos objetivos e aplicar as 
noções teóricas às análises feitas, foi necessário partir de algumas delimita-
ções, definindo-se, em sequência, o ponto de vista defendido no texto; os tópicos 
discursivos encontrados e as porções em figura. Verificados esses aspectos, par-
tiu-se por dois caminhos: o primeiro foi classificar os Fundos de acordo com a 
proposta de Haido (1996) e o segundo foi identificar em quais porções do texto 
(Figura/Fundo) se encontravam as metáforas situadas (VEREZA, 2013). 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As matérias textuais contidas em (1) e (2) exemplificam pontos de vista 
encontrados nos textos analisados.



(1) A situação “político-jurídica-eleitoral” do Brasil no ano de 2018 é incerta e repleta de incógnitas 
e isso se deve aos acontecimentos nesse mesmo campo, ocorridos nos anos anteriores, sobretudo 
em 2017, o que contribui para a instabilidade existente em torno dos presidenciáveis. (Texto 1)

(2) Governos que atuam sob a perspectiva do “golpe político” visam ao rebaixamento do “poder 
econômico” do cidadão e o fazem por meio da desvalorização do salário mínimo; nesse sentido, o 
“golpe” existe para assegurar um ambiente econômico no qual medias dessa natureza possam ser 
instituídas. (Texto 4)

Os pontos de vista em (1) e (2), funcionam como uma espécie de “fio con-
dutor” da tese central do texto. A partir dele, a sequencialidade é construída e 
todos os possíveis desdobramentos são feitos visando ao seu reforço. O ponto 
de vista permeia o texto desde seu início até o seu final e todos os elementos 
recrutados para a construção textual se coadunam a ele. 

Um desses elementos é o tópico discursivo, que se liga diretamente ao 
ponto de vista expresso. Em (3), (4) e (5), estão explicitados os tópicos dis-
cursivos presentes no Texto 1, que estão ligados ao ponto de vista transcrito 
anteriormente.

(1) Em 2018 se inicia mais um ano de turbulências no Brasil.

(2) O ano que se inicia será repleto de incertezas em vários campos bem como será agitado no 
tocante às decisões a serem tomadas.

(3) No tocante à eleição de um novo presidente, as opções são restritas em face da instabilidade 
política instaurada no país, de modo que não há candidato à presidência consolidado.

Percebe-se haver, por meio dos tópicos discursivos, um desdobramento do 
ponto de vista defendido no texto. No caso do Texto 1 em específico, percebe-se 
que o redator buscou desenvolver sua tese recorrendo a três tópicos centrais, 
isto é, sua argumentação foi desdobrada a partir de três núcleos estruturantes. 
A esses tópicos, então, é que se integraram-se as porções textuais em Figura, 
ou seja, os argumentos propriamente ditos. Em (6), (7) e (8) estão transcritas 
as porções textuais classificadas como Figura no Texto 1.

(1) “Vamos lá encarar mais um ano desta era de turbulências brasileiras”.

(2) “Vai-se o 2017 cheio de emoções, vem por aí um 2018 repleto de incertezas e agitação”.

(3) “Com a única vantagem de que [o governo] não conta com adversários consolidados como 
favoritos no cenário”.

Conforme advoga Haido (1996), a Figura liga-se ao tópico, ao passo que o 
fundo se liga à figura. Observando as porções textuais transcritas acima, perce-
be-se a estreita ligação entre os tópicos e as porções em Figura que são postas. 
O tópico, nesse caso, funciona como uma espécie de “contexto” no qual o argu-
mento será apresentado. A esses argumentos, ligam-se porções textuais que 



visam à sustentação dessa ideia. É o caso de (9), trecho do Texto 1 classificado 
como Fundo de Justificativa.

(2) “Vamos lá encarar mais um ano desta era de turbulências brasileiras. Apesar de todos os pesa-
res, perturbações muito bem-vindas e extremamente didáticas. Começamos logo pelo julgamento 
que poderá condenar à prisão um ex-presidente que, ainda assim, se diz disposto a disputar de 
novo o cargo, animado pelo primeiro lugar nas pesquisas eleitorais a despeito da enorme folha 
corrida de dívidas com a Justiça. Coisas do Brasil.”

Em (9) tem-se o exemplo de um Fundo de Justificativa (em itálico) que 
ocorre imediatamente integrado à Figura (em negrito). Esse Fundo de Justifi-
cativa é seguido de um Fundo de Contextualização (sublinhado) e um Fundo 
de Modalização (normal). No entanto, outros dados mostram que o Fundo de 
Justificativa também ocorre em porções textuais não integradas à Figura, como 
mostra o exemplo em (10). Nesse caso, o Fundo de Justificativa (itálico) ocorre 
entre dois fragmentos textuais (sublinhados) – classificados como Fundo de 
Modalização – que revelam não haver gradiência na distribuição dos fundos, 
ficando estes possibilitados de ocorrerem em quaisquer partes do texto. 

(1) Aguardemos. Até lá, consideremos o seguinte: Meirelles não tem apelo popular, charme pes-
soal ou capital de serviços prestados à economia nem de longe parecido com o que possibilitou a 
Fernando Henrique sair da Fazenda para o Planalto. No campo eleitoral, o governo ainda está a pé.

Outros dados, ainda, reforçam a ideia de que nem sempre a Figura é ime-
diatamente suportada por um Fundo de Justificativa, como em (11), dado reti-
rado do Texto 4, em que a porção em Figura aparece entre porções classificadas 
(sublinhadas) como Fundo de Exemplificação e Fundo de Contextualização, 
respectivamente.

(1) Isso ocorre em meio a uma das mais profundas crises econômicas da história nacional, o que é 
um contrassenso, ao contrário do que sugere o argumento fiscalista. O aumento salarial é uma im-
portante ferramenta de distribuição de renda, mas não só. É também um dinamizador da economia, 
ampliando a capacidade de consumo. Estima-se que 39 milhões de cidadãos tenham rendimento 
com referência ao salário mínimo.

Em termos numéricos, o Quadro 2 descreve a distribuição dos Tipos de 
Fundo presentes nos textos analisados. Como mostram os quantitativos, não 
há uniformidade na ocorrência dos Fundos, sendo o mais frequente o Fundo de 
Justificativa. Essa frequência pode se dever ao fato de que o Fundo de Justifica-
tiva serve de suporte imediato à Figura, codificando uma justificativa propria-
mente dita para esta. A não uniformidade dos Fundos sugere que a requisição 
dos Tipos de Fundo é motivada pragmaticamente, isto é, o redator o elege de 
acordo com a sua intenção no momento da escritura.



Teoricamente, os Tipos de Fundo obedecem a uma escala de integração 
que demonstra proporcionalidade nas ocorrências. Essa integração sugere ha-
ver Tipos de Fundo que ocorrem mais ligados à Figura que outros, seguindo a 
sequência do Quadro 2 (de cima pra baixo). No entanto, os dados evidenciam 
outro comportamento para esse fenômeno tanto se considerado cada texto 
individualmente quanto se observado o somatório de todas as ocorrências. 
Conforme o disposto no Quadro 2, o Fundo de Exemplificação, segundo mais 
integrado à Figura, por exemplo, apresenta 33 ocorrências enquanto o Fundo 
de Modalização, fundo menos integrado à Figura, apresenta 32 ocorrências, 
apenas uma a menos que a primeira.

Quadro 2 – Quantidade de ocorrências por Tipo de Fundo
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Justificativa 7 7 8 10 16 13 61

Exemplificação ou Testemunho 3 3 5 4 7 11 33

Reiteração 3 2 0 1 2 1 9

Redundância 2 0 0 0 1 0 3

Digressão 0 1 0 3 8 0 12

Contextualização 1 2 0 13 10 1 27

Modalização 7 2 1 5 12 5 32

Fonte: dados da pesquisa (2018).
No que se refere a quantitativos absolutos, se encontra, ao todo, 23 ocor-

rências de porções em Figura ao lado de 177 ocorrências de porções em Fun-
do. Em termos percentuais, esses valores correspondem a 11,5% e 88,5%, 
respectivamente

Em termos de Metáfora Situada, os dados nos mostram que ela pode ocor-
rer tanto em porções de Figura, como em (12), quanto em porções de Fundo 
mais integradas à figura, como em (13), ou até mesmo em porções de Fundo 
tidas como menos integradas, como em (14).

(1) “Um ano após a eleição, as promessas de endurecer as políticas contra imigrantes irregulares se 
oficializaram” (Texto 2, porção em Figura)

(2) “Amedrontada, a sociedade adapta seu cotidiano à bandidagem” (Texto 3, porção em Fundo de 
Justificativa)

(3) “Ou não estaria o Supremo se apequenando há alguns anos diante do incrível aprofundamento 
da politização do judiciário?” (Texto 6, porção em Fundo de Modalização)



Em (12), a expressão “endurecer as políticas” é responsável pelo desdo-
bramento do nicho metafórico desenvolvido no texto, que faz menção à política 
de imigração de Donald Trump, comparando-a a um muro. Nesse caso, nota-se 
que endurecer é uma propriedade física, pertencente a um muro, por exemplo. 
Em (13), tem-se o mesmo comportamento responsável pela condução do nicho 
metafórico. Aqui, a expressão “bandidagem” é o elemento utilizado para se fa-
zer menção à Metáfora Situada de que CRIME/TRÁFICO/BANDIDAGEM É MAL 
e, ainda, um desdobramento desta, que seria O PAÍS ESTÁ SOB CONTROLE DO 
CRIME. Em (14), por fim, a expressão “se apequenando” é responsável por con-
duzir a Metáfora Situada O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É, NA VERDADE, 
PEQUENO EM VIRTUDE DE SUA POSTURA ANTE CERTAS DECICÕES. 

Vale lembrar que, em todos os textos, todas as ocorrências de Metáforas 
Situadas guardam essa propriedade de conduzir explicitamente o nicho meta-
fórico em evidência e, assim, cumprem seu papel no desdobramento desse ni-
cho à serviço da argumentação. Essa propriedade é reiterada sempre que uma 
Metáfora Situada é evocada no texto, reforçando uma ideia central defendida 
ao longo do desdobramento textual. O fato de ela aparecer tanto em porção de 
Figura quanto em porção de Fundo evidencia que a Metáfora Situada não só é 
estruturadora da argumentação como serve de suporte para esta, sendo solici-
tada a qualquer momento. 

Cumpre acrescentar que todos os textos têm a condução do nicho meta-
fórico iniciada desde seu título, o que permite inferir que a argumentação é 
estruturada e suportada através das metáforas desenvolvidas situacionalmen-
te a depender do ponto de vista defendido pelo autor do texto. Nenhum dos 
textos analisados aqui tem título suficientemente claro acerca da temática que 
aborda, forçando o leitor a proceder à leitura e compreender o ponto de vista 
que se desenvolve, o que corrobora ainda mais a noção de nicho metafórico 
desenvolvido ao longo do texto a serviço da metáfora. 

Como evidência disso, note-se, no Quadro 3, exemplos da relação entre o 
título dos textos, um fragmento do texto que contém metáfora e o nicho meta-
fórico desenvolvido. 

Quadro 3 – A Metáfora Situada nos textos

Título Fragmento com metáfora Nicho metafórico

Tudo incerto 
no Front 
(Texto 1)

“No campo eleitoral, o governo ainda 
está de pé”/ “Com a única vantagem 
de que não conta com adversários 
consolidados como favoritos no cená-
rio” / “[…] Alckmin na linha de tiro da 
desconfiança”

O país está imerso em turbulências e 
enfrenta uma guerra. Nela, há muitas in-
certezas no que se refere à linha de fren-
te, isto é, na sua própria organização.



De Lacerda a 
Temer

(Texto 4)

Esse texto evidencia, conforme define 
Vereza (2013), que a Metáfora Situada 
não necessariamente é explicitada lin-
guisticamente em partes do texto. Aqui, 
o desdobramento do nicho desenvolvi-
do no título acontece quando se faz re-
missão à ideia de golpe de Estado. 

Desde a ditadura militar, capitaneada 
por Carlos Lacerda, a 2016, com Michel 
Temer, o Brasil tem sofrido golpes de 
estado.

O economista 
bufunfeiro 
(Texto 5)

“Os bufunfeiros são quase sempre sisu-
dos, cinzentos, intolerantes”/ “O maior 
elogio que se pode fazer a um economis-
ta bufunfeiro é dizer que ele é ‘sério’ e 
‘bem treinado’”/ “Para a turma da bu-
funfa, ideias são fonte de inquietação”

O nicho metafórico iniciado no título 
carrega a carga semântica do adjetivo 
utilizado. Em todas as ocorrências desse 
adjetivo (ou variações) no texto há um 
reforço de que esse grupo é de profissio-
nais que recusa o raciocínio. 

Fonte: dados da pesquisa (2018).

A Metáfora Situada ocorre diferentemente nos textos, a depender da ne-
cessidade ou dos propósitos do redator. Os dados da amostra utilizada indi-
cam/sugerem que ela é uma estratégia recorrente no que diz respeito à defesa 
de um ponto de vista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do ponto de vista textual-discursivo, verifica-se que a distribuição dos 
Planos Discursivos nos artigos analisados não é gradual, ao contrário do que 
propõe Haido (1996). Isso porque, conforme os dados expostos, as porções em 
Figura podem ocorrer imediatamente ligadas tanto a Fundos de Justificativa 
quanto a outros Tipos de Fundo com menor grau de integração.

Uma hipótese para esse comportamento é a de que os fundos não se vincu-
lam somente à Figura mas também aos tópicos discursivos ou ao ponto de vista 
defendido de modo que o Fundo, no texto argumentativo, não é “descartável”. 
Isto é, todos os fundos requisitados pelo falante para a defesa do seu ponto de 
vista têm a mesma importância na condução do texto.

Corrobora esse resultado, também, a análise da Metáfora Situada. Uma vez 
que ela é estruturadora e, ao mesmo tempo, suporte da argumentação, e estan-
do ela passível de ser posta em quaisquer porções textuais, fica evidente que 
não há uma parte do texto que possa ser eliminada sem prejudicar a defesa do 
ponto de vista inicialmente defendido nele. Assim, no que se refere ao domínio 
cognitivo, a análise sugere haver uma rígida integração entre o ponto de vista 
veiculado no texto e os elementos cognitivos em jogo a que o falante recorre 
para reforçar esse ponto de vista.



A disposição dos planos discursivos nos textos analisados corrobora a 
premissa de que a “argumentação visa à adesão dos espíritos” (PERELMAN; 
OBBRECHTS-TYTECA, 1970, p. 16). Isso acontece na medida em que sugere-se 
que o falante elege os fundos não de acordo com uma gradiência, mas, sim, de 
acordo com uma motivação pragmática, que pode ser tanto a de justificar um 
argumento quanto a de modalizar uma ideia. Vê-se, agora em termos pragmáti-
cos, que a noção de gradiência não se mostra um critério produtivo para tratar 
os Tipos de Fundo. Assim, sugere-se analisar os Tipos de Fundo, no texto argu-
mentativo, considerando suas possibilidades de ocorrência sempre associadas 
à noção de motivação pragmática, isto é, intenção deliberada do falante. 

Outra hipótese corroborada com este estudo é a de Givón (2011), que ad-
voga ser o Fundo um fenômeno com mais de 50% de ocorrência enquanto a 
Figura é um fenômeno cuja ocorrência está abaixo de 50%. Ao todo, nesta aná-
lise, encontrou-se, em termos absolutos, 23 ocorrências de porções em Figura 
ao lado de 177 ocorrências de porções em Fundo. Em termos percentuais, es-
ses valores correspondem a 11,5% e 88,5%, respectivamente.

Esta análise, no entanto, corresponde a uma pequena amostra do trabalho 
que vem sendo desenvolvido e não esgota a questão. A partir dos resultados 
ora obtidos, torna-se demasiadamente necessário expandir esta análise para 
os demais textos do corpus a fim de que se encontre alguma regularidade no 
comportamento desses planos de modo que se possa categorizar, em alguma 
medida, o fenômeno dos Planos Discursivos em artigos de opinião.
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AS FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS E O LUGAR 
QUE OS SUJEITOS-GAGOS OCUPAM NAS 

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO
Claudemir dos Santos Silva1 

Nadia Pereira da Silva Gonçalves de Azevedo2

INTRODUÇÃO

É na prática da linguagem que os sujeitos se constituem mutuamente, 
sendo por meio desse processo de interação verbal, segundo Orlandi (2013), 
com a palavra em movimento, que observamos o homem falando, entendendo 
e fazendo-se entender, ingressando assim, na cultura, na ordem das trocas his-
tóricas e socioculturais, daí, podemos dizer que não há discurso neutro, uma 
vez que todo discurso produz sentidos que expressam as posições sociais, cul-
turais, ideológicas dos sujeitos da linguagem. 

Diante dessa tessitura, constatamos que desde a mais tenra idade, até os 
dias atuais, ainda há muito preconceito e ignorância, em relação àqueles que se 
veem na condição de sujeitos-gagos ou a respeito daqueles que simplesmente 
são sujeitos com gagueira. Isso porque, enquanto falantes, somos situados his-
toricamente e inscritos em formações discursivas (FD)3, que disseminam na 
comunidade, em grupos, suas crenças, valores culturais, sociais, exigindo, no 
caso, da FD da gagueira, um sujeito falante sem pausas prolongadas, hesitações 
ou repetições fonêmicas no processo de interação verbal, na maioria das vezes, 
por desconhecer a instabilidade da fluência. 

Em decorrência disso, os primeiros, além de se cobrarem muito, acrescem 
sobre si, uma imagem estigmatizante de mal falante, porque estão circunscri-
tos em uma ideologia do bem falar4, que compreende o sujeito-gago, inscre-

1 - Doutorando do Curso em Ciências da Linguagem da UNICAP (Universidade Católica de Pernambuco), bolsista 
FACEPE. Recife, Pernambuco, Brasil. claudemirsilva711@gmail.com
2 - Professora e Pesquisadora do PPGCL da UNICAP (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da 
Universidade Católica de Pernambuco). Recife, Pernambuco, Brasil. nadiaazevedo@gmail.com
3 - Uma FD corresponde a um domínio de saber, constituído de enunciados discursivos que representam um 
modo de relacionar-se com a ideologia vigente, regulando o que pode e deve ser dito (PÊCHEUX, 1988, p.160). 
Já para Orlandi (1996), trata-se de lugar do sentido, da metáfora, é função da interpretação, espaço da ideologia 
(ORLANDI, 1996, p. 21).
4 - Tal ideologia perpassa o imaginário social do cotidiano e sustenta relações de comunicação em que trechos de 



vendo-o numa suposta fala perfeita, onde essa FD ignora a linguagem desses 
falantes e até interfere nela, não admitindo erros e cobra uma fluência absoluta 
na fala, sem deslizes, erros e/ou falhas. Por outro lado, os sujeitos-fluentes, ao 
contrário, só com o passar do tempo, quando começam a questionar os dizeres 
anteriores, inscrevem-se na FD da fluência, entendendo que pausas, prolonga-
mentos e/ou bloqueios fazem parte do processo natural de linguagem, conse-
quentemente, passam a se ver como sujeitos que gaguejam, não se cobrando 
mais, porque a gagueira é vista como algo natural. 

É importante destacarmos que, ao assumirmos a posição de autoria des-
te trabalho, configuramo-nos como: 1) sujeito que já foi identificado à FD da 
gagueira, mas mudou de posição e hoje se vê como sujeito fluente, com mo-
mentos de disfluência, que já não se constituem mais como um problema; 2) 
sujeito professor/pesquisador da gagueira junto à sua orientadora de doutora-
do, onde sendo analistas do discurso, temos um interesse em comum: o estudo 
aprofundado da gagueira sob a ótica discursiva, que procura olhar a gagueira 
em grupo de apoio.

Ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem 
da Universidade Católica de Pernambuco – (PPGCL/UNICAP), curso de Mestra-
do, linha de pesquisa: aquisição, desenvolvimento e distúrbios da linguagem 
em suas diversas manifestações, a leitura das pesquisas da segunda autora des-
te texto causou grande impressão no primeiro autor, conduzindo-nos a rever 
o projeto e começar a participar das sessões de terapia do Grupo de Estudos e 
Atendimento à Gagueira - (GEAG)5. Foi rápido partir para questionar muitos di-
zeres sociais que reforçam a ideologia do bem falar e alimentam gradativamen-
te um falante fluente idealizado. Dizeres que estão plenamente identificados 
com a ideia de fluência absoluta e de gagueira como sinônimo de incapacidade 
e impossibilidade. A partir da vivência no grupo, não nos vimos mais como 
sujeito-gago, oprimido e/ou silenciado, a partir daí, buscamos ouvir e simples-
mente sermos entendidos pelos outros com o próprio linguajar; passando a 
vê-lo como natural. 

Portanto, a nossa discussão está centrada na perspectiva discursiva, que 
procura olhar a gagueira em grupos de atendimento, “que inclui, necessaria-
mente, o sujeito e a linguagem em sua abordagem e vê a gagueira como um lugar 
de subjetivação discursiva” (AZEVEDO, 2000, p.118), não tratando a gagueira 
como uma doença passível de cura, mas, ao contrário, de acordo com os estu-
dos de Azevedo (2000; 2006; 2013); Petrusk (2013); Silva (2016); Cavalcanti 

fala disfluente não são reconhecidos como linguagem, como se tivessem sentido; são reconhecidos apenas por 
sua forma (FRIEDMAN e PASSOS, 2007, p.147).
5 Subdividido em grupos de: crianças; adolescentes (de 12 a 16 anos) e o de adultos (a partir de 18 anos), com 
reuniões semanais todas as quartas-feiras, onde das 17.30h às 18.30h, ocorrem sessões com as crianças e adoles-
centes e depois das 18.30h às 20.00h, com adultos no laboratório de Práticas de linguagem, bloco G4, 7º andar, da 
UNICAP. A cada quinze dias, também são realizadas reuniões com as famílias das crianças.



(2016), a gagueira é compreendida como um distúrbio da ordem do discurso, 
que apresenta relação direta com os interlocutores, suas formações imaginárias 
(Fim) e, consequentemente, atreladas às condições de produção (CP). 

Nesse enquadramento, a partir das questões, postas até então, o presente 
artigo pretende analisar as formações imaginárias e o lugar que os sujeitos-ga-
gos ocupam nas condições de produção no Grupo de Estudos e Atendimento à 
Gagueira (GEAG). Para tanto, a Análise do Discurso (AD), fundada por Michel Pê-
cheux, na França, e discutida no Brasil por Eni Orlandi e seguidores, será o dis-
positivo teórico e analítico. Disso, constituiremos recortes do discurso de dois 
participantes e os analisaremos a partir dos procedimentos do mesmo artefato.

1. GAGUEIRA: A PERSPECTIVA LINGUÍSTICO-DISCURSIVA

As discussões em torno da gagueira engendram polêmicas entre diferen-
tes públicos, e ao longo da história, vêm ganhando sentido sobre a sociedade e 
seus respectivos contextos. Em estudos recentes, Rocha (2015, p. 11) informa 
que “5% da população apresenta gagueira em algum momento de suas vidas 
– isso representa quase dez milhões de brasileiros” (ROCHA, 2015, p. 11). Na 
literatura fonoaudiológica é possível identificarmos profissionais vinculados a 
uma determinada “escola”, sustentando sua prática clínica a partir de um corpo 
de crenças comuns. Nesse sentido, segundo Oliveira e Friedman (2006, p. 01), 
“cada clínico que defende uma teoria sobre a gagueira, revela invariavelmente 
o paradigma6 que sustenta essa escolha, porque este lhe impõe uma moldura”. 

De certo, a gagueira é uma fonte geradora de muitos conflitos, que se refle-
tem em sofrimentos pessoais dos sujeitos, até a entrada no GEAG, quando per-
cebem que não estão sozinhos. Há, ainda, grupos que pesquisam a origem da 
gagueira na Neurologia e na Genética, porém não será este o foco do nosso traba-
lho. Em outra via, a partir do olhar da Psicologia Social, o problema se origina da 
existência, na sociedade, de uma ideologia do bem falar, o que geraria uma ima-
gem estigmatizada de falante para quem gagueja, como as questões postas por 
Friedman ([1986] 2004; [1988] 2012; 1994; 2001; 2004; 2014; 2016a; 2016b). 

A partir dos estudos da mencionada autora, as pesquisas deram um salto 
na elaboração de conhecimentos que discorrem em torno do viés subjetivo, por 
conseguinte, a Perspectiva Linguístico-Discursiva na relação com a gagueira foi 
desenvolvida por Azevedo (2000; 2006; 2013), partindo da AD, logo, quando 
olharmos o sujeito sob a ótica discursiva, a gagueira pode ser compreendida 
como um distúrbio7 dessa ordem, que apresenta uma relação direta com as 

6 - Conforme Oliveira e Friedman (2006) é possível ver que é sob o efeito de dois paradigmas científicos que a 
clínica fonoaudiológica da gagueira se alinha, o cartesiano-positivista e o histórico-dialético.
7 - Trata-se de uma interrupção de uma continuidade (da fala), assim, o sujeito que gagueja é fluente e apresenta 
momentos de gagueira e não o inverso (PETRUSK, 2013, p.15).



condições de produção do discurso, que são formações imaginárias, apresen-
tando a relação de forças - os lugares sociais dos interlocutores e sua posição 
relativa no discurso, a relação de sentido- o coro de vozes, a intertextualidade, 
a relação que existe entre um discurso e os outros, a antecipação - a maneira 
como o locutor representa as representações do seu interlocutor e vice-versa, 
ou seja, “o sujeito experimenta o lugar de seu ouvinte a partir do seu próprio 
lugar” (ORLANDI, 2011, p. 126-158, grifos nossos).

Em virtude disso, a gagueira se apresentará caracterizada pela ocorrência 
de repetições de sons, sílabas, palavras ou frases, hesitações, prolongamentos 
de fonemas e/ou bloqueios tensos de sons (AZEVEDO, 2000; 2006; 2013). Daí, o 
sujeito-gago falará de uma forma ou de outra, dependendo do “efeito que possa 
produzir em seu ouvinte” (ORLANDI, 2013, p. 39). Constatamos, então, que os 
sujeitos-gagos para Azevedo (2013, p. 147) são aqueles “que apresentam, de 
antemão, a certeza da gagueira e que, antes mesmo de falarem, já estão certos 
de que a palavra será repetida, bloqueada, prolongada”. Pensar o sujeito-gago é 
refletir numa proposta terapêutica que o tire deste lugar e o insira em outra si-
tuação de integração social: a de sujeito-falante-fluente, considerando a fluência 
como relativa, porque não há fluência linear e é sempre relativa, tendo hesita-
ções e repetições, por isso, a gagueira é marcada pela previsão do erro iminente. 
Há uma certeza a priori deste erro e é a partir da possibilidade de errar que o 
sujeito-gago opta por tentar evitá-lo ou adiá-lo (AZEVEDO, 2000; 2006; 2013). 

2. DELINEANDO UM PERCURSO METODOLÓGICO PARA A 
COMPREENSÃO DO SUJEITO-GAGO

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Práticas de Linguagem do Pro-
grama de Pós-Graduação da Universidade Católica de Pernambuco – PPGCL-U-
NICAP, 7º andar, Bloco G4, sala C3-D7, entre agosto de 2014 a agosto de 2015, 
onde está circunscrito o grupo de terapia – GEAG, que atende aos sujeitos-gagos, 
contando com a atuação dos pesquisadores e terapeutas da linguagem. Ressal-
tamos que os 02 [dois] sujeitos-gagos foram selecionados mediante contato 
prévio, atendendo aos critérios abaixo, em que devem: a) Participar das sessões 
de terapia do GEAG, que ocorre semanalmente às quartas-feiras, das 18h30 às 
20h; b)Ser de faixa etária acima de 18 anos e c) Aceitar livremente a participa-
ção na pesquisa e assinar o termo de livre consentimento e aceitação (TCLE). 

Dessa maneira, para melhor compreendermos a proposta teórico-metodo-
lógica da AD, bem como mais de seus conceitos teóricos basilares, trataremos 
de analisar as formações imaginárias e o lugar que os sujeitos-gagos ocupam 
nas condições de produção no Grupo de Estudos e Atendimento à Gagueira 
(GEAG). Salientamos que os recortes discursivos estão expostos em tabelas, 



formados em sequências discursivas, apresentando os sujeitos-gagos investi-
gados (A, B), o terapeuta (T.) e os números complementares às letras, os seg-
mentos discursivos.

Sequências Discursivas 

T.: Você disse que quando vai discursar a gagueira não aparece, o que é que você pensa nessa hora, 
pra que ela não aconteça?
A.1. – Eu tô no numa situação que todos estão olhando para mim, então, eu vou falar aquilo que eu 
já sei, (...) e já chego falando e não vem essa preocupação.
A.2. – Por exemplo, a semana passada terminou o projeto, aí, eu fui trazer uma reflexão, (...) o texto 
eu já conhecia e ia falar pra um público de alunos (...), então, eu parafraseei.
T.: E a posição que você ocupou também, que era o professor e eles eram alunos. Isso muda alga coisa?
A.3. – Muda, porque justamente eu tava numa posição ali que todos esperavam que eu ia trazer um 
fechamento, uma reflexão (...) e todos esperavam ouvir. 
T.: E era um lugar de quem sabe!
T.: Você tem que falar, olhar pros outros, (...) eu to com medo de falar, com medo de olhar, porque eu 
to antecipando que vou falar mal, olha o verbo “eu posso”. O seu treino é com o interlocutor, é com 
alguém que te escute (...), você tem que dar o seu recado.
B.1. – Algumas vezes eu penso que vou gaguejar. O que é isso? 
T.: Você imagina que não vai conseguir, não é isso, antes de falar?
B.2. – Sim.
T.: Isso é com todo mundo ou só com algumas pessoas?
B.3. – Só com algumas pessoas.
T.: Que tipo?
B.4. – Exemplos: professores, diretores, mães.
T.: Pessoas que você considera mais importantes?
B.5. – Isso. Exato.
T.: As sessões não acabam quando terminam, têm sempre reflexões pra casa!

Entendemos que são a partir das Fim, em meio às CP, que levam os sujeitos 
a produzirem seus discursos, tal afirmação, fica evidente numa das sessões no 
GEAG, quando um dos terapeutas é surpreendido, quando um dos participantes 
desse grupo, afirma que a gagueira não aparece quando vai discursar, sendo, 
então, questionado: o que é que você pensa nessa hora, pra que ela não aconteça?

Procurando esclarecer a duvida, o sujeito A, no segmento 1, revela: “eu tô 
no numa situação que todos estão olhando para mim”, então, “eu vou falar 
aquilo que eu já sei”. Nessa situação discursiva, notamos, portanto, que ao as-
sumir a posição de quem sabe, não vem essa preocupação. Com isso, o sujeito 
demonstra segurança em relação aos seus interlocutores, ao longo do processo 
de interação. E assim, vemos essa situação materializada pelo sujeito A, agora, 
na sequência discursiva 2, asseverando que na ocasião mencionada, quando 
precisou mostrar que, para trazer uma reflexão, “o texto eu já conhecia e ia 
falar pra um público de alunos”, então, “eu parafraseei”, isto é, trouxe um 



desenvolvimento explicativo de uma produção e este já dominava o conteúdo 
a ser partilhado/compartilhado, por isso, a gagueira não foi sinônimo de im-
possibilidade, incapacidade. Além disso, durante o processo, quando é ques-
tionado por um dos terapeutas se por estar ocupando a posição de professor 
mudaria alguma coisa em relação à produção do seu discurso, imediatamente o 
sujeito A, no segmento 3, afirma: “muda”, e explica que esse fato se deu porque 
justamente todos esperavam uma reflexão do mesmo, porque “eu tava numa 
posição ali que todos esperavam que eu ia trazer um fechamento” e to-
dos esperavam ouvi-lo, consequentemente, na relação de forças - os lugares 
sociais dos interlocutores e suas posições são relativas no discurso (ORLANDI, 
2011, grifo nosso), neste caso, percebemos que o sujeito em análise não se vê 
mais como gago, mas um sujeito que gagueja, entendendo que pausas, prolon-
gamentos e/ou bloqueios fazem parte do processo natural de linguagem, por 
isso, não se cobram, porque a gagueira é vista como algo natural.

Com relação ao sujeito B na sequência discursiva 1, o mesmo lança a se-
guinte dúvida aos participantes da sessão de terapia: “algumas vezes eu pen-
so que vou gaguejar. O que é isso?”. Compreendemos, em consonância com 
os postulados de (AZEVEDO, 2013), que existe no imaginário do sujeito um in-
terdiscurso cristalizado de mal falar, sobrepondo-se ao próprio discurso e que 
suscita em sua Fim a condição de impossibilidade de fluência, onde, através da 
antecipação, acredita-se que o interlocutor o prenderá ao significante gago, e 
isto acontecerá inicialmente no bojo das socializações dos sujeitos que enten-
dem e se fazem entender, ou seja, é frente a uma determinada CP que o sujeito 
pensa que irá gaguejar. Nesse sentido, o terapeuta pergunta: “você imagina que 
não vai conseguir, não é isso, antes de falar?”. E o sujeito B no segmento discur-
sivo 2, responde: “sim”. Interessado com a questão, o primeiro indaga: “isso é 
com todo mundo ou só com algumas pessoas?”. O sujeito B no segmento 3 escla-
rece ao ultimo: “só com algumas pessoas”. Interroga aquele: “que tipo?”. Res-
ponde o sujeito B no segmento 4: “professores, diretores, mães”. “Pessoas 
que você considera mais importantes?”, constata o seu interlocutor, por fim, o 
sujeito B na sequência 5 diz ao seu par discursivo: “isso. Exato”. 

Discorrendo sobre os segmentos discursivos, notamos que a posição que 
o sujeito B ocupa, mostra-se circunscrita dentro das CP plenamente atreladas 
à antecipação, em que diante de um interlocutor, ao seu ver, irá censurá-lo, re-
preendê-lo. Em relação às questões, delineadas, até então, Azevedo (2000, p. 
64), reitera que “a língua por si só não desloca o sujeito para a posição de gago, 
logo, para que haja gagueira, é absolutamente fundamental existir o outro. Esse 
outro deve ocupar a posição de intérprete”, como efeito, o sujeito não é livre 
para dizer o que quer, assim, a gagueira não se encontra naquele que fala, as-
sim como não é um problema do interlocutor, mas relaciona-se às condições 
de produção e ao espaço do discurso, em uma relação necessária com a exte-



rioridade. Assim, a gagueira não está na pessoa que fala, nem em seu ouvinte, 
mas nesse espaço intervalar, no entremeio, no discurso (AZEVEDO, 2000). É 
isso, que o sujeito em análise enfatiza: ao estar diante de pessoas que ocupam 
posições de destaque como “professores, diretores, mães”, imagina que, os 
mesmos, possivelmente, irão repreendê-lo ou cobrar uma fluência absoluta em 
detrimento a sua gagueira.

No tocante aos segmentos expressos, é preciso salientar, ainda, em con-
formidade com os dizeres de Azevedo (2000; 2006), as questões e respostas: 
a quem se deve compreender? Ao sujeito-gago ou à linguagem patológica? Sa-
liente-se que não convém separá-los. Há um sujeito que fala, constituído na/
pela linguagem, inserido numa sociedade pautada por valores ideológicos, que 
interpelam os indivíduos enquanto sujeitos do seu dizer. Há uma relação direta 
entre o sujeito que fala, a presença de um outro (interlocutor) e a ocorrência de 
situações de gagueira. Se não há ouvinte, ou se este não é identificado como al-
guém que julga, não há momentos de gagueira. Nessa situação, o sujeito A, atra-
vés dos segmentos discursivos (1; 2 e 3) deixa evidente que o mesmo ocupa tal 
posição. Já em relação aos dizeres do sujeito B, nas sequências (1; 2; 3; 4 e 5), 
percebemos que está circunscrito numa outra posição, isto é, “se, ao contrário, 
este outro (interlocutor) é antecipado como alguém que insere o sujeito falante 
na posição de gago, então, há momentos de gagueira” (AZEVEDO, 2013, p.162). 

Por tudo, compreendemos que a ilusão discursiva do sujeito consiste, con-
forme Pêcheux [1975](1997), em pensar que é ele a fonte, a origem do sentido 
do que diz. Assim, destacarmos que há uma “antecipação” por parte daqueles 
que se veem como gagos em relação ao outro, isto é, o seu par discursivo. Logo, 
é preciso definirmos também que as FIm sempre resultam de processos dis-
cursivos anteriores e se manifestam, no processo discursivo, através da ante-
cipação, das relações de força e de sentido (PÊCHEUX, [1975] (1997)). Nessa 
perspectiva, a abordagem linguístico-discursiva proposta para a compreensão 
do sujeito que gagueja (AZEVEDO, 2000; 2006; 2013) permite compreender 
que não existe fluência absoluta, que a gagueira é apenas um momento da fala, 
que a linguagem é incompleta, marcada pelo equívoco e pela falta, que o sujeito 
é capaz de produzir qualquer significante, que o importante é não deixar o sen-
tido à deriva, é transmitir a ideia desvencilhando-se da preocupação da forma 
que será transmitida (AZEVEDO, 2000, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo dos encontros nas sessões de terapia em grupo, para os sujeitos, 
a gagueira é um caminho sem volta, além de ser permeada por muitos invó-
lucros que a situam no campo do senso comum, materializando discursos do 



tipo: “uma vez gago, para sempre gago”, “a gagueira é uma doença, portanto, não 
têm cura!”. Isso tem sido perpassado ao longo de gerações às FD, por meio do 
interdiscurso (historicidade, memória do dizer), que é o lugar das formações 
ideológicas (FI) com suporte em diferentes filiações teóricas que restringem o 
problema aos aspectos do corpo e da fala. 

Dessa maneira, no processo de funcionamento discursivo produzimos 
nossos discursos de acordo com os efeitos que desejamos causar em nossos 
interlocutores, falamos a partir da concepção que temos do outro e da posi-
ção-sujeito que acreditamos que ocupam na sociedade. Sendo assim, inferimos 
que a gagueira está relacionada ao espaço discursivo e às condições de pro-
dução, esta última, sendo compreendida como circunstância de enunciação e 
contexto sócio-histórico, ideológico, ou seja, os discursos dos sujeitos-gagos 
são produzidos tendo em vista a relação de forças (a posição que se ocupa nos 
lugares sociais), a relação de sentido (a intertextualidade), a antecipação, (re-
presentação que os sujeitos fazem de si e do outro no discurso). 

A partir das sequências analisadas, através dos discursos dos sujeitos A e 
B, logo, é possível estabelecermos uma interlocução com os dizeres de Azevedo 
(2013), afirmando que a gagueira, é compreendida como um distúrbio, apre-
sentando uma relação com as condições de produção do discurso (relação de 
forças, de sentido e antecipação), caracterizada pela ocorrência de repetições 
de sons, sílabas, palavras ou frases, hesitações, prolongamentos de fonemas e/
ou bloqueios tensos de sons (AZEVEDO, 2013). 

Notamos também que, chegando ao GEAG, tais sujeitos mostraram que, 
inicialmente, estavam identificados com a FD da gagueira, revelando dize-
res de incapacidade, que desqualificam a sua fala gaguejada e interdita o seu 
posicionamento frente às várias situações cotidianas. A partir das reflexões 
construídas ao longo das sessões em grupo, observamos que os terapeutas da 
linguagem fazem os sujeitos-gagos entenderem que fazer-se compreender por 
seu par discursivo é o mais importante na interlocução no funcionamento dis-
cursivo. Nesse espaço, também é discutido que a fluência não é linear, sem er-
ros, mas relativa, oscilante. Portanto, há uma ressignificação dos dizeres postos 
pela sociedade sobre a questão do que seja a fluência, a gagueira e descobrem 
que são autores da sua voz, dos seus discursos e da sua fala. E, então, passam 
a questionar os dizeres da FD anterior. É nesse momento que assumem uma 
nova FD – da fluência, pois há, de fato, uma mudança de posição discursiva, 
mostrando que a fluência é relativa e que todos nós temos nossos momentos 
de gagueira.

Ao contraidentificar (questionar) e desidentificar-se (assumir-se em 
outra FD) de ideias que circunscrevem a gagueira ao campo patológico, os su-
jeitos começaram a pensar na abordagem linguístico-discursiva, que permite 



ao sujeito compreender que não existe fluência absoluta, que a gagueira é ape-
nas um momento da fala, que a linguagem é incompleta, marcada no equívoco, 
pela falta, que o sujeito é capaz de produzir qualquer significante, que o impor-
tante é não deixar o sentido à deriva, é transmitir a ideia desvencilhando-se da 
preocupação com a forma que será transmitida (AZEVEDO, 2000; 2006; 2013).
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho é feita uma análise de excertos da fala apresentada ao sena-
do federal por Dilma Rousseff, então presidente do Brasil pelo Partido dos Tra-
balhadores (PT), acusada por crime de responsabilidade fiscal contra a união. 
Essa análise é um recorte da dissertação de mestrado intitulada “Sentidos de 
impeachment no caso Dilma Rousseff: uma análise semântica”. 

Nosso objetivo é analisar os sentidos de impeachment partindo da hipóte-
se de que o termo impeachment, no corpus observado, pode sustentar sentidos 
diferentes e remontar memoráveis alheios aos do campo político-jurídico. 

Faz-se uso dos procedimentos de análise da Semântica do Acontecimento 
(SA), proposta por Eduardo Guimarães (2002, 2009, 2010, 2011). Devido ao 
entendimento de não-transparência da língua, a teoria permite que se obser-
vem os sentidos e as relações dos termos em textos a partir das relações histó-
ricas. A enunciação para Guimarães (2002, p. 8) é tomada “enquanto aconteci-
mento de linguagem e se faz pelo funcionamento da língua”. 

Os sentidos não são estabelecidos porque são referência de algo, eles são 
decorrência de uma ação enunciativa: os sentidos são produzidos por uma re-
lação da linguagem com ela mesma. “São as relações enunciativas do aconte-
cimento que constituem sentido”. (GUIMARÃES, 2009), e essas relações reme-
tem a algo exterior à própria linguagem.

1 Mestrando em Linguística pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – PPGLIN/UESB. Graduado em Le-
tras Modernas (Português/Inglês) pela UESB. E-mail: danilosobraldesouza@gmail.com 
2 Mestranda em Linguística pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – PPGLIN/UESB. Graduada em His-
tória pela UESB. Bolsista CAPES. E-mail: lisigliani@gmail.com 
3 Professor Adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Possui graduação em Letras pela Fa-
culdade de Filosofia, Ciência e Letras de Guaxupé (2001), mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade 
Estadual de Campinas – Unicamp. E-mail: adilson.ventura@gmail.com



Faremos uma breve exposição de conceitos da teoria utilizada e, logo em 
seguida, apresentaremos a análise da fala de defesa de Dilma no senado.

1. A SEMÂNTICA DO ACONTECIMENTO

Desenvolvida pelo professor Eduardo Guimarães, da UNICAMP, a Semânti-
ca do Acontecimento – doravante SA – é uma teoria que se posiciona dentro do 
escopo das semânticas enunciativas/argumentativas, com certas reconfigura-
ções no diz respeito às relações de língua, sujeito falante e história. A partir da 
noção da não transparência da língua, a SA estabelece que o objeto de análise 
seja o texto – que, nesta filiação teórica, é entendido por uma dispersão de sen-
tidos e que integra enunciados. 

De acordo com a SA, os sentidos não são estabelecidos porque são refe-
rência de algo, eles são decorrência de uma ação enunciativa: os sentidos são 
produzidos por uma relação da linguagem com ela mesma. “São as relações 
enunciativas do acontecimento que constituem sentido”. (GUIMARÃES, 2009).

Nos subtópicos abaixo, abordaremos, de maneira breve, alguns conceitos 
fundamentais da teoria: o político, o conceito de memorável e a questão da ar-
gumentação e da argumentatividade, além de uma breve explanação dos pro-
cedimentos de análise da SA. 

1.1. O espaço de enunciação, a noção de memorável e o político: a 
disputa incessante.

De acordo com o nosso escopo teórico, “[...] o sujeito não é [...] a origem do 
tempo da linguagem. O sujeito é tomado na temporalidade do acontecimento” 
(GUIMARÃES, 2002. p. 12). O professor Guimarães segue apontando, em seu li-
vro Semântica do Acontecimento, de 2002, que “o acontecimento tem como seu 
um depois incontornável, e próprio do dizer. Todo acontecimento de linguagem 
significa porque projeta em si mesmo um futuro.” (GUIMARÃES, 2002. p. 12).

O tempo da linguagem se dá no acontecimento, ou seja, é o próprio aconte-
cimento que temporaliza. De um lado ela se configura por um presente que abre 
em si uma latência de futuro (uma futuridade), sem a qual não há acontecimen-
to de linguagem. Esta latência de futuro, que, no acontecimento, projeta senti-
dos, significa porque o acontecimento recorta um passado como memorável. 
O acontecimento é uma diferença na ordem. “O passado é no acontecimento, 
rememoração de enunciações, ou seja, se dá como parte de uma nova tempo-
ralização, tal como a latência de futuro” (GUIMARÃES, 2002, p. 12). Importante 
entender que memorável não é o já-dito “completo”, mas uma memória de sen-
tidos que é recortada em um e por um determinado acontecimento, projetando 



certa futuridade. O memorável depende, portanto, da temporalização realizada 
pelo acontecimento do dizer. Ele é assim definido pelo presente da enunciação 
e pela futuridade projetada, isto é, pelas interpretações possíveis a partir do 
recorte de determinados memoráveis.

Para a SA, os espaços de enunciação são espaços políticos de funciona-
mento de línguas “que se dividem, redividem, se misturam, desfazem, trans-
formam por uma disputa incessante. São espaços “habitados” por falantes, ou 
seja, por sujeitos divididos por seus direitos ao dizer e aos modos de dizer. (...)” 
(GUIMARÃES, 2002, p. 18). São espaços políticos. O político é “[...] caracteri-
zado pela contradição de uma normatividade que estabelece (desigualmente) 
uma divisão do real e a afirmação de pertencimento dos que não estão incluí-
dos” (GUIMARÃES, 2002, p. 17). 

Dado isso, seguiremos para os procedimentos de análise de nosso escopo 
teórico.

1.2. Reescrituração e articulação: os procedimentos de análise e a 
cena enunciativa.

Para fazer análises de acordo com a SA, lançamos mão de dois procedi-
mentos: a reescrituração e a articulação.

Reescrituração, segundo Guimarães (2002, p. 28) é o procedimento pelo 
qual a enunciação de um texto rediz insistentemente o que já foi dito, sendo uma 
operação que significa, na temporalidade do acontecimento, o seu presente.

“A reescrituração é o procedimento pelo qual a enunciação de um texto rediz insistentemente o 
que já foi dito fazendo interpretar uma forma como diferente de si. Este procedimento atribui (pre-
dica) algo ao reescriturado. Esta reescrituração é o procedimento que coloca em funcionamento 
uma operação enunciativa fundamental na constituição do sentido de um texto. Vou chamá-la de 
operação de predicação. Não se trata aqui da relação de predicação entendida como própria do 
enunciado, da sentença, da frase. Trata-se de uma operação pela qual, no fio do dizer, uma expres-
são se reporta a outra, pelos mais variados procedimentos.” (GUIMARÃES, 2007. p.17)

Sobre a articulação, o autor expõe que, na articulação, o que conseguimos 
notar, são as relações entre as palavras e o processo no qual essas relações fa-
zem algo significar. “De outra parte, o que vou aqui chamar de procedimentos 
de articulação dizem respeito às relações próprias das contiguidades locais. De 
como o funcionamento de certas formas afetam outras que elas não redizem.” 
(GUIMARÃES, 2007. p. 18).

Um outro conceito elaborado pela SA que nos faz observar a relação do 
sujeito com a língua é a cena enunciativa. Segundo Guimarães (2002, p. 23) 
aquele que fala ou aquele para quem se fala não são pessoas, porém uma con-
figuração do agenciamento enunciativo, sendo lugares formados pelos dizeres. 
A cena enunciativa é configurada da seguinte forma:



Locutor (L) – Responsável pelo dizer;

locutor (l-x) – Lugar social do dizer

Enunciador – lugar de dizer/ modo de dizer / modo como é falado algo. 
Este divide-se em 4 possibilidades:

E. Individual    E. Coletivo

E. Genérico    E. Universal

O Locutor (L) tem como seu correspondente direto um Alocutário (AL). 
O locutor (l-x) também tem como correspondente direto um alocutário (al-x). 

A argumentação, nesse modelo teórico, difere muito dos modelos retóri-
cos. Para a SA, argumentatividade nada tem a ver com a questão da persuasão. 
Argumentação é uma relação na alocução, do locutor com o alocutário, ou seja, 
é uma relação própria do lugar social de dizer que sustenta algo para seu alocu-
tário. Argumentatividade faz parte da sustentação argumentativa com uma es-
pecificidade: a argumentatividade é produzida pelo agenciamento, pela língua, 
do falante em Locutor. O Locutor, agenciado pelas sistematicidades linguísticas, 
apresenta a relação de argumentatividade segundo um certo lugar de dizer, 
segundo a posição de enunciador. 

Nesta medida, a argumentação é o processo geral da sustentação de posi-
ções pelo locutor (lugar social do dizer), e a argumentatividade é um processo 
especifico pelo agenciamento linguístico do locutor e segundo as relações da 
dinâmica da cena enunciativa. Nesta dinâmica, o locutor-x faz alusão ao Locu-
tor, o que apresenta estas relações de argumentatividade como decisivas na 
construção da argumentação. Sobre isso, Guimarães conclui:

Se a argumentatividade não significa a construção da persuasão, a argumentação do lugar social de 
locutor (al-x) também não. Desse modo, a persuasão não é constitutiva nem de uma nem de outra. 
Assim, se a persuasão não é própria da orientação argumentativa estabelecida na relação L - AL, que 
é uma relação de sentido, também não é própria do que estamos chamando de argumentação, pois 
o lugar de al-x não é o correlato direto do l-x, e, mais que isso, o lugar de leitor, tal como dissemos 
em Guimarães (2012), ou seja, o lugar de interpretação do dizer, se dá num acontecimento diverso 
do acontecimento do dizer. O acontecimento da interpretação tem outra temporalidade, é de outro 
tempo, o que nos leva a considerar que a argumentação não diz respeito à persuasão, definindo-a 
como o processo pelo qual um lugar social de locutor sustenta uma posição na enunciação [...] 
(GUIMARÃES, 2013. p. 282-283).

2. A ANÁLISE

O processo de impeachment seguiu até o Senado quando, em 30 de agosto 
de 2016, a presidente afastada Dilma Rousseff deferiu sua última fala na sabati-
na promovida pelo Senado Federal. Na oportunidade, Dilma pode discursar em 



sua própria defesa. Nesta análise, observaremos excertos da fala da presidente 
a fim de entender os sentidos de impeachment. 

Segue o enunciado (1), retirado do texto integral da fala de Dilma no 
Senado:

(1) [...] Fica claro o vício da parcialidade, a trama, na construção das teses por eles defendidas. São 
pretextos, apenas pretextos, para derrubar, por meio de um processo de impeachment sem crime 
de responsabilidade, um governo legítimo, escolhido em eleição direta com a participação de 110 
milhões de brasileiros e brasileiras. O governo de uma mulher que ousou ganhar duas eleições 
presidenciais consecutivas. São pretextos para viabilizar um golpe na Constituição. Um golpe que, 
se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. A eleição indireta de um go-
verno que, já na sua interinidade, não tem mulheres comandando seus ministérios, quando o povo, 
nas urnas, escolheu uma mulher para comandar o país. Um governo que dispensa os negros na sua 
composição ministerial e já revelou um profundo desprezo pelo programa escolhido pelo povo em 
2014. (ROUSSEFF, 2016, p. 6-7) 

Impeachment é reescrito por golpe na Constituição, além disso, impea-
chment se relaciona diretamente com a possibilidade de eleições indiretas 
de um governo usurpador. Nesse excerto, há uma articulação entre governo 
usurpador e preconceito, no caso, na não composição dos ministros por parte 
de mulheres ou negros.

Minimamente, o locutor-governante-acusado tenta sustentar argumenta-
tivamente a ideia de que o impeachment seria um golpe contra a constituição 
pois, dentre outras coisas, excluiria negros e mulheres de sua composição. Nes-
se caso, de acordo com o locutor-governante-acusado, o processo de impeach-
ment seria inconstitucional pois, ao excluir mulheres e negros da composição 
ministerial, não estaria abrangendo a população brasileira em sua totalidade, 
e, nesse caso, desprivilegiando essa parcela de brasileiros. 

O desprivilégio de mulheres e negros no Brasil não é algo novo e exclusi-
vo da/na política. O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) juntamente 
com o Comitê de Oxford para o Combate à Fome (Oxfam) lançaram em 2014 
um estudo que correlaciona a carga de impostos indiretos com a renda das 
famílias4. Entre as conclusões dos pesquisadores, destaca-se o maior impacto 
dos tributos sobre negros e mulheres.

Os dados revelam que dos 10% mais pobres, 68% são negros e somente 
32% são brancos. As mulheres também são castigadas pelo sistema de tributa-
ção regressivo. Os 10% mais ricos são compostos de 18% de mulheres brancas, 
contra 49% de homens brancos. A população masculina negra corresponde a 
somente 13% do topo da pirâmide, enquanto as mulheres negras ocupam so-

4 Conferir http://www.inesc.org.br/noticias/biblioteca/textos/as-implicacoes-do-sistema-tributario-nas-desi-
gualdades-de-renda/publicacao/ Acesso em 11 ago. 2018.



mente 3% deste total. Olhando para baixo, as mulheres também são maioria en-
tre os 10% mais pobres, compondo quase 55% desta camada social (19% bran-
cas e 36% negras), contra 13% dos homens brancos e 32% dos homens negros.

Assim, vamos observar o DSD de impeachment:

Quadro 2: DSD de Impeachment.

Eleições indiretas de um governo ┤ Impeachment ├ Golpe na Constituição
┬

Governo usurpador ├ sem negros e mulheres em sua composição

Fonte: Elaboração própria.

Além disso, a questão da eleição é argumentada no excerto de maneira par-
ticular. Ao alegar a participação de 110 milhões de brasileiros e brasileiras, o lo-
cutor-governante-acusado coloca o exercício de votação, o ato de votar enquan-
to a máxima da democracia, algo inquestionável. Isso segue no excerto adiante:

(2) A verdade é que o resultado eleitoral de 2014 foi um rude golpe em setores da elite conservado-
ra brasileira. Desde a proclamação dos resultados eleitorais, os partidos que apoiavam o candidato 
derrotado nas eleições fizeram de tudo para impedir a minha posse e a estabilidade do meu go-
verno. Disseram que as eleições haviam sido fraudadas, pediram auditoria nas urnas, impugnaram 
minhas contas eleitorais, e após a minha posse, buscaram de forma desmedida quaisquer fatos 
que pudessem justificar retoricamente um processo de impeachment.[...] Viola-se a democracia 
e pune-se uma inocente. Este é o pano de fundo que marca o julgamento que será realizado pela 
vontade dos que lançam contra mim pretextos acusatórios infundados. Estamos a um passo da 
consumação de uma grave ruptura institucional. Estamos a um passo da concretização de um ver-
dadeiro golpe de Estado. (ROUSSEFF, 2016, p.9-10)

Em (2), iremos analisar dois pontos. Primeiramente, a relação entre as elei-
ções e a palavra golpe. Resultado eleitoral de 2014 é reescrito por definição 
por rude golpe em setores da elite conservadora brasileira. Segue o DSD:

Quadro 3: DSD de Resultado das Eleições 2014

Resultado das Eleições 2014 --- Rude golpe na elite conservadora
 ┬
Governo eleito pelo povo 

Fonte: Elaboração própria.

O segundo ponto a ser observado é a relação entre impeachment e demo-
cracia. O processo de impeachment é sustentado argumentativamente como 
um ataque à democracia e um mecanismo de punição de uma inocente. Veja-
mos o DSD de democracia:



Quadro 4: DSD de Democracia

Eleições diretas ┤ Democracia 
 ____

punir uma inocente ┤ impeachment ├ ataque à democracia  

Fonte: Elaboração própria.

Nesse sentido, podemos pensar no seguinte parafraseamento:
a)  Impeachment é inconstitucional, pois é um ataque às eleições e pune 

uma inocente.
b)  Impeachment é um ataque à democracia, pois garante eleições indire-

tas de um governo usurpador.
c)  As eleições diretas foram um golpe contra a elite brasileira.
d)  Povo e elite são duas parcelas distintas do Brasil.
e)  Elite não vota no PT. 
f)  Elite tem o poder de mudar os resultados da eleição, através do im-

peachment.
As consequências dessas paráfrases podem sustentar um argumento de 

que o regime político do Brasil seria uma democracia diferenciada, democracia 
verde e amarela: uma democracia onde a soberania do povo é posta de lado. 
A elite é soberana e é quem decide os rumos políticos. Nesse caso, pode-se ter 
uma variação do DSD de democracia:

Quadro 4.1: DSD de Democracia.

Soberania do povo ┤ Eleições diretas ┤ Democracia 
____

Soberania da Elite ┤ impeachment ├ Democracia brasileira.

Fonte: Elaboração própria.

Por último, observaremos (3) com o intuito de analisar outros sentidos de 
impeachment. Nesse caso, o impeachment é reescrito por expansão por cas-
sar em definitivo meu mandato e por sinonímia com pena de morte políti-
ca. Além disso, impeachment se articula com não legitimo e com processo. 
Segue o excerto:

(3) Este processo de impeachment não é legítimo. Eu não atentei, em nada, em absolutamente 
nada contra qualquer dos dispositivos da Constituição que, como Presidenta da República, jurei 
cumprir. Não pratiquei ato ilícito. Está provado que não agi dolosamente em nada. Os atos prati-



cados estavam inteiramente voltados aos interesses da sociedade. Nenhuma lesão trouxeram ao 
erário ou ao patrimônio público. Volto a afirmar, como o fez a minha defesa durante todo o tempo, 
que este processo está marcado, do início ao fim, por um clamoroso desvio de poder. [...] Tenho 
a consciência tranquila. Não pratiquei nenhum crime de responsabilidade. As acusações dirigidas 
contra mim são injustas e descabidas. Cassar em definitivo meu mandato é como me submeter a 
uma pena de morte política (ROUSSEFF, 2016. p. 19-20).

Neste excerto, o locutor-governante-acusado se defende sustentando o 
argumento de que o impeachment é um mecanismo de desvio de poder. Além 
disso, sustenta sua inocência e seu lugar de vítima de um processo descabido e 
injusto. Vejamos o DSD de impeachment:

Quadro 5: DSD de Impeachment

Clamoroso desvio de poder

┴

Cassar o mandato --------- Impeachment ├ Não legítimo

┬

Pena de morte política ├ descabido e injusto

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, chega-se à seguinte paráfrase:

g)  Impeachment é matar politicamente Dilma e desviar o poder para ou-
tro grupo.

Resta saber que grupo é esse que almeja o poder do PT/Dilma/Lula. 

CONCLUSÃO

A partir das análises dos enunciados, é possível sustentar a conclusão de 
que a elite brasileira conservadora compõe esse grupo. Uma elite formada por 
homens brancos e poderosos, com o poder de influenciar os rumos do Brasil.
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A INTERTEXTUALIDADE NO 
GÊNERO ANÚNCIO: 

estratégias argumentativas na 
construção de sentidos do texto

Marcos Suel dos Santos5

INTRODUÇÃO

Ao considerarmos o texto uma atividade multifacetada decorrente de pro-
cessos extremamente complexos em que convergem não apenas aspectos lin-
guísticos, mas também cognitivos e contextuais, situamo-nos no território da 
interação social e na constituição social de sujeitos ativos que empreendem 
conhecimentos, por meio da linguagem em uso, para construirmos sentidos 
dos textos que lemos cotidianamente. Alinhando-se a essa vertente, adotamos 
o texto numa perspectiva sociocognitiva e interacional da linguagem, visto ha-
ver na sua construção (produção e recepção) a mobilização de diversos conhe-
cimentos entre os interlocutores que se empenham na produção de sentidos.

Entretanto, para que os sentidos do texto sejam construídos, o interlocu-
tor precisa acionar conhecimentos norteados por contextos durante o proces-
samento textual. Sem contextos, a compreensão não se efetuará significativa-
mente, já que elementos de ordem linguística, cognitiva e social são essenciais 
a esse processo, sendo que o cognitivo desponta como principal. Nas palavras 
de Van Dijk (2012, p. 11), entende-se contextos como “constructos (inter)sub-
jetivos concebidos passo a passo e atualizados na interação pelos participantes 
enquanto membros de grupos de comunidades”. A partir das palavras do autor, 
podemos pensar nas relações contextuais admitidas pelo texto quando o in-
terlocutor questiona-se: o que o autor quis dizer? Qual o propósito/intenção 
de sua escrita? Em que se baseou? Quais recursos utilizou para tornar o texto 
compreensível?

5 Mestre em Letras pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Pós-graduando em Linguística Aplicada na Edu-
cação pela Universidade Cândido Mendes – UCAM. Pós-graduando em Gestão escolar e coordenação pedagógica 
pela Universidade Cândido Mendes – UCAM. Professor das redes municipais de São Sebastião e Arapiraca, Alago-
as. Técnico pedagógico da SEMED de São Sebastião, Alagoas.



À luz dessa perspectiva, este estudo objetiva analisar a intertextualidade 
como estratégia argumentativa na construção de sentidos do gênero anúncio. 
As análises revelam algumas necessidades e possibilidades de trabalho em sala 
de aula, levando os alunos a construírem o senso crítico em relação às estraté-
gias que constituem o anúncio publicitário, ampliando a capacidade de leitura 
e compreensão desse gênero textual.

Como ferramenta metodológica foi utilizada a análise de anúncios na qual 
foram observadas as contribuições das estratégias intertextuais na construção 
de sentidos dos textos. Essas análises desencadearam reflexões sobre o agir e 
o fazer do professor no processo de ensino-aprendizagem. Com isso, oportu-
nizar condições para os alunos desenvolverem suas capacidades em relação à 
linguagem verbal e não verbal de forma crítica e reflexiva implica conhecer o 
gênero anúncio de forma sistemática e interacionista.

Esta pesquisa dialoga com estudos da Linguística Textual, tendo como 
foco a intertextualidade, e com a abordagem interacionista sociodiscursiva dos 
gêneros textuais. É preciso entender o gênero como um mecanismo de socia-
lização, que pode ser estudado na escola, de maneira sistematizada e situados 
socialmente em diferentes contextos.

Desse modo, este texto traz uma parte teórica que discute os conceitos da 
intertextualidade e de estratégias comunicativas, bem como os conceitos e a 
função do gênero anúncio publicitário. Além disso, traz as análises de alguns 
anúncios publicitários. Destacamos ainda a relevância do estudo desse gênero 
na escola, uma vez que o seu uso nas salas de aula ainda é muito restrito, limi-
tando-se quase sempre aos anúncios constantes dos livros didáticos.

1. INTERTEXTUALIDADE E ARGUMENTAÇÃO NO ANÚNCIO

Entender o texto como função comunicativa vinculada a algum propósito, 
que se dá em qualquer ação de linguagem, é entendê-lo, pois, a partir da tex-
tualidade que o faz, de fato, um texto. Segundo Antunes (2010), a textualidade 
é manifestação das atividades sociocomunicativas empreendidas pelos inter-
locutores em seus enunciados. Mais recentemente, a autora (2017) discute os 
princípios que constituem a textualidade. Dentre eles, tomamos como objeto 
de estudo deste artigo a intertextualidade, termo cunhado pela crítica literária 
Julia Kristeva, em 1969, que defende a ideia de que todo texto é um mosaico de 
outros textos.

A intertextualidade é a inserção de um texto anteriormente produzido em 
outro e que é acionado pelo interlocutor em contato com o novo texto, convém 
destacar que a intertextualidade é um princípio de compreensão para a leitura, 
quando recuperado pelo interlocutor. É claro que a identificação do intertexto 



não configura uma atividade nem tão fácil, nem tão difícil ao leitor, uma vez que 
o acionamento das informações depende do conhecimento do interlocutor e de 
suas leituras. Koch e Elias (2011) ressaltam que no novo texto ecoam vozes do 
texto-fonte o que tem como finalidade provocar alterações de sentido.

A intertextualidade é uma condição das ações discursivas, segundo a qual a linguagem é, essen-
cialmente, uma atividade que se constitui na retomada de conhecimento prévios – o que implica a 
incorporação de outras experiências de linguagem anteriores – gerando, assim, uma ininterrupta 
continuidade na linha dos discursos humanos (ANTUNES, 2017, p. 117, grifos da autora).

“Outras experiências de linguagem anteriores” nos levam a pensar na re-
lação dialógica da linguagem, de Bakhtin (2011), quando diz que a experiência 
discursiva individual de qualquer pessoa se constrói mediante os discursos in-
dividuais dos outros. Para o autor, as palavras não se configuram como palavras 
da língua, mas como expressões valorativas de alguém dotado de autoridade. 
Nesse sentido, o dialogismo em Bakhtin (2011) dá-se em um dado contexto e 
nas dependências de discursos sociais, culturais, éticos e estéticos com vistas 
a outras existências situadas e protagonizadas pelos sujeitos em contextos só-
cio-históricos anteriores.

À luz da Linguística Textual, a intertextualidade pode ser constituída tanto 
explicitamente como implicitamente (KOCH; ELIAS, 2011). Quando explícita, 
deixa transparecer citações que são captadas pelo interlocutor de forma clara. 
Por outro lado, a intertextualidade implícita ocorre sem citação da fonte, o que 
demanda do interlocutor um certo grau de complexidade já que as informações 
contextuais precisam ser recuperadas na memória para construir os sentidos 
do texto.

1.1 Estratégias argumentativas

A linguagem é o ponto fulcral do desenvolvimento humano, e o seu uso se 
dá na interação entre os sujeitos em ações situadas via textos. Assim, convém 
sublinhar que a argumentação é um empreendimento basilar para a constru-
ção de sentidos do texto, que nos acompanha durante toda a vida. É um expe-
diente responsável pela aceitação ou refutação dos nossos discursos perante 
os nossos interlocutores; entendendo-se, portanto, que ela é o eixo organiza-
dor do discurso. Assim, ao argumentar, o locutor pretende, em seu discurso, 
modificar o comportamento do interlocutor, persuadindo-o ou convencendo-o.

Na dimensão interacional da linguagem, o interlocutor é pressionado a 
argumentar, a justificar o seu discurso, a esclarecer o seu ponto de vista, a cla-
rificar as possíveis dúvidas decorrentes desse discurso, pois segundo Plantin 
(2008, p. 64), “a argumentação é uma atividade custosa, tanto do ponto de vista 



cognitivo como do ponto de vista interpessoal; só nos engajamos nela pressio-
nados pela resistência do outro à opinião que estamos expondo”.

Em nossas práticas sociais de leitura, nos deparamos com textos que inte-
gram informações mais ou menos claras de serem compreendidas, dependendo 
do conhecimento prévio do leitor e ancorando-se no princípio interacional. É, 
por meio desse princípio, que o leitor é levado a questionar o texto, a querer 
argumentos e justificativas para que a construção de sentidos e a compreensão 
se efetuem. Na leitura, a busca por argumentos decorre da ausência de conhe-
cimento sobre o que se está pondo em discussão. É ponto crucial entender que, 
muitas vezes, o produtor textual não explicita algumas informações porque en-
tende que o leitor já compartilha desses conhecimentos, porém quando essa 
assertiva não é verdadeira, o leitor empreenderá maiores esforços para tentar 
compreender o texto. Logo, “esses conhecimentos precisam e devem ser explici-
tados para a eficácia da comunidade e da interação” (KOCH; ELIAS, 2017, p. 41).

Os argumentos que fundamentam o texto são constitutivos de intertextos, 
de citações. Estas podem ser diretas ou indiretas e “as duas formas são im-
portantes estratégias utilizadas no processo argumentativo, com variação no 
efeito de sentido [...]” (KOCK; ELIAS, 2017, p. 47). Durante a produção de um 
texto, o autor recorre a diferentes estratégias para influenciar ou convencer o 
leitor. Este, por sua vez, recorre a estratégias para compreender o texto. Ainda 
segundo as autoras, um expediente estratégico para a construção de argumen-
tos é a intertextualidade.

Enquanto estratégia argumentativa, a intertextualidade está além do es-
trato linguístico, de forma explícita ou implícita, como as citações. Essa estraté-
gia também se encontra no estrato imagético, visual, favorecendo argumenta-
tivamente a compreensão do texto. É pertinente focar nesse tipo de estratégia 
para o trabalho em sala de aula, uma vez que o texto misto contribui signifi-
cativamente para o entendimento das informações contidas no texto. A par-
tir das imagens integradas ao verbal, o aluno mobilizará conhecimentos sobre 
algo que já conhece, agregando esse conhecimento ao novo. Segundo Antunes 
(2017, p. 122), “convém levar os alunos a identificarem o texto-fonte do frag-
mento intertextual, na certeza de que isso também representa uma estratégia 
de ampliação de seu repertório cultural”.

1.2 O gênero anúncio

Segundo Bronckart (1999, p. 103), “a apropriação dos gêneros é um meca-
nismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades comuni-
cativas humanas”. Isto porque os gêneros são instrumentos das atividades de 
linguagem de que os agentes dispõem para atuarem nos diferentes domínios 



da atividade humana, sentindo-se, portanto, legítima integração nos grupos so-
ciais dos quais participa.

Dolz e Schneuwly (1999, p. 7) argumentam que o gênero é um instrumen-
to “que fornece um suporte para atividade, nas situações de comunicação, e 
uma referência para os aprendizes”. Assim, passa a ser também objeto de en-
sino e de aprendizagem, além de seu papel comunicativo. É claro que o ensino 
de gênero carece de um processo de didatização no qual estratégias de ensino 
devem possibilitar a interação entre os alunos e o gênero a ser estudado. À 
medida que estudam, os alunos tornam-se capazes de refletir e agir produtiva 
e positivamente em contextos sociais.

O anúncio publicitário é um gênero textual que agrega em sua composi-
ção mecanismos verbais e não verbais a fim de atingir o seu objetivo, que ge-
ralmente é convencer ou persuadir o interlocutor, vendendo-lhe não apenas 
um produto, mas também uma ideia. Associadas à linguagem deste gênero, 
verificam-se relações intertextuais que podem ser, conforme Marafioti (1989), 
de cunho político, didático, literário, científico e religioso, consistindo de um 
discurso híbrido. Martins (1997, p. 41) define o texto publicitário como uma 
“mensagem que visa a exercer uma mudança comportamental em relação ao 
objeto oferecido: uma ideia, ou um serviço”.

Nas palavras de Sant’Anna (2002, p.77), o anúncio é definido como “o meio 
publicitário por excelência para comunicar algo com o propósito de vender 
serviços ou produtos, criar uma disposição, estimular um desejo de posse ou 
para divulgar e tornar conhecido algo novo e interessar a massa ou um de seus 
setores”.

Parece não haver uma definição da estrutura desse gênero entre os estu-
diosos. Contudo, analisar as linguagens que integram o anúncio publicitário é 
perceber a dimensão argumentativa que desperta o interesse do interlocutor 
para a aquisição de um produto ou de uma ideia. É claro que alguns elementos 
como o “título” e a “redação” são fundamentais para conduzir o interlocutor a 
ação de consumo do produto ou da ideia a que o anúncio se destina.

Sendo o anúncio constituído de dispositivos, que conduzem ao convenci-
mento ou à persuasão, como imagens, figuras de linguagem que ora apelam, 
ora seduzem, fontes em tamanhos diferentes, e outras dimensões gráficas que 
concorrem para o seu objetivo, é necessário, na escola, um ensino sistematiza-
do desse gênero com foco em suas práticas de linguagem.



2. ANÁLISE DE ANÚNCIOS

A proposta desta pesquisa é analisar a intertextualidade enquanto estraté-
gia argumentativa no gênero anúncio, observando como esta se organiza para 
a construção de sentidos do texto. Dessa forma, a intertextualidade será iden-
tificada, analisada a sua constituição e os efeitos pretendidos, além de verificar 
quais aspectos podem ser trabalhados em sala de aula. Pretende-se também 
viabilizar aos alunos o contato não apenas com a dimensão verbal e não verbal 
da linguagem, como também com seus usos sociais. Assim, procederemos a 
seguir às análises dos anúncios selecionados para este estudo.

Figura 16

No anúncio, o processo de leitura e produção de sentidos considera, para 
fins de compreensão, a intertextualidade como estratégia argumentativa para 
a construção textual. Percebe-se que o anúncio é constituído por elementos 
que aludem ao conto de fadas “A Branca de Neve e os sete anões”, estratégia de-
cisiva para a produção de sentidos, visto fazer parte da nossa memória social, 
cujas informações sobre o conto podem ser facilmente recuperadas.

A intertextualidade é explícita e está marcada, no texto, pelos elementos 
visuais: a imagem da mulher e da maçã, além do elemento verbal “Era uma vez 
uma garota branca como a neve, que causava muita inveja não por ter conheci-
do sete anões, mas vários homens de 1,80 m”. A mulher, assim como Branca de 
Neve, apresenta traços de beleza que funcionam como elementos de atração e 
sedução. Metaforicamente, a maçã oferecida à mulher é o produto-chave para 
garantir essa beleza, desfocalizando a carga semântica negativa da “maçã” do 
conto de fada. A recorrência à relação intertextual dá ao produtor do anúncio 
argumentos para que os produtos de O Boticário sejam vendidos, uma vez que 

6 Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-j3URDYqad_s/UnfD4CZ51GI/AAAAAAAAAFE/0xguucTp7Fs/
s1600/Lucas+Chaves.jpeg>. Acesso em: 15 ago. 2018.



não se vende apenas os produtos mas também a ideia e o conceito de beleza. 
Pois, se ao comer a maçã envenenada a Branca de Neve conservou sua beleza, 
a mulher usando produtos também se manterá sempre bela.

Essa relação intertextual concorre para a divulgação dos produtos de be-
leza de O Boticário e, consequentemente, de seus resultados nas clientes. No 
enunciado verbal, verifica-se a presença de elementos linguísticos específicos 
do conto de fada como o “Era uma vez...”, que, na verdade, nada tem em comum 
com a ficção, traz a mulher para um mundo real, cuja beleza também real pode 
causar “inveja” em outras mulheres, caso não usem os produtos de O Boticário, 
perdendo de conquistar vários homens de 1,80m. 

Em sala de aula, esse anúncio pode ser trabalhado a partir do aspecto lite-
rário – estudo do conto de fada e suas características, focando nos argumentos 
que levam as personagens a agirem segundo o conceito de maniqueísmo. O 
outro aspecto é o publicitário – apresentação dos elementos que implicam a 
venda dos produtos e o porquê de o anúncio trazê-los como recursos para con-
vencer ou persuadir o interlocutor a “adquirir beleza”. Toda a intertextualizada 
serve para argumentar no sentido de que os produtos de O Boticário valem a 
pena ser comprados e usados por mulheres que querem ousar, “causar” e per-
manecer sempre bela.

Figura 27

No anúncio, o enunciado “Só sei que nada sei”, frase de autoria de Sócrates, 
funciona estrategicamente como sustentação à ideia contrária de que o homem 
é, muitas vezes, indiferente a situações postas em evidências, mas que ele, por 

7 Disponível em: <http://adverzzo.blogspot.com/2010/03/intertextualidade-na-publicidade.html>. Acesso em: 
15 ago. 2018.



algum motivo, finge ou ignora vê-las ou aceitá-las, como pode ser visto na ima-
gem da mão que cobre os olhos do homem em relação à imagem em segundo 
plano: um incêndio. A contradição que constitui o anúncio implica pensar so-
bre as pessoas que estão preocupadas em salvar o mundo – como pode ser 
visto no intertexto “Salvar o planeta, é agora ou agora”, fruto do enunciado “é 
agora ou nunca” que requer urgência no agir e no fazer – e naquelas pessoas 
que tratam situações como a exposta no anúncio de modo indiferente, como se 
o problema não fosse delas. 

Aspectos sociais, ecológicos e filosóficos podem ser trabalhados a partir 
desse anúncio em atividades como debates e discussões sobre a temática pre-
sente no texto. Acreditamos que essas atividades permitirão aos alunos o de-
senvolvimento do conceito de intertextualidade e como ela situa-se nos textos 
como estratégia argumentativa e qual o seu papel nas práticas de leitura e nas 
construções de sentidos do texto.

Desse modo, a intertextualidade constitui-se como um recurso valioso na 
defesa da posição de que o problema é geral e, portanto, responsabiliza a todos 
a salvar o planeta, o que, de fato, é uma decisão sábia, assim como o enunciado 
argumentativo de Sócrates.

Figura 38

O anúncio acima integra um conjunto de outros anúncios que tem como 
tema “ritmo”, e faz alusão a canções de grande sucesso nacional, assim como a 
Hortifruti – a maior rede varejista de hortifrutigranjeiros do Brasil. Na imagem, 
o microfone justifica--se como recurso argumentativo para o intertexto “Eu 
queria ser uma abelha pra pousar na couve-flor” em referência ao fragmento 
“Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor”, da música “Haja amor”, de 
Luiz Caldas. A intertextualidade que constitui o anúncio é explícita, entretanto 
a sua visualização no texto depende dos conhecimentos prévios do interlocu-
tor, visto que esses conhecimentos devem estar situados em contextos sociais 
e históricos. Por sua vez, a figura da couve-flor argumenta em favor do consu-
mo de produtos frescos e saudáveis vendidos nas lojas Hortifruti; além disso, 

8 Disponível em: <http://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/ritmos/>. Acesso em: 15 ago. 2018.



passa a ser sinônimo de prazer, sedução, pois, assim como a música, objetiva 
envolver a todos a consumir o produto. Com a intenção de vender um produto, 
as estratégias argumentativas utilizadas no anúncio concorrem para o senti-
mento de alegria e satisfação que esses produtos provocam no consumidor.

A argumentação pretendida pelo intertexto mostra-se como um recurso 
necessário a produção de sentidos do texto e pode ser trabalhada em sala de 
aula a partir da música, analisando a sua função social em diferentes contextos. 
A produção de anúncio também é uma atividade bastante significativa para 
compreender a intertextualidade como estratégia argumentativa, já que co-
nhecimentos são partilhados e que anunciar é vender um produto, uma ideia 
ou uma imagem.

Figura 49

Este anúncio produzido pelo antigo Banco Brasileiro de Descontos, atual-
mente o Bradesco, mostra claramente a pretensão do produtor textual em re-
correr a intertextualidade aplicada pertinentemente para chamar a atenção do 
público que pretende economizar algum dinheiro. Nele, o intertexto tanto o 
verbal como o não verbal aciona a memória sócio-histórica dos interlocutores, 
fazendo-os refletir sobre a importância de economizar desde cedo para garan-
tir um futuro promissor. Essa estratégia usada pelo produtor do anúncio impli-
ca o desafio de economizar frente às dificuldades encontradas em um mundo 
capitalista.

No mundo real, deve-se ter a persistência da “tartaruga” para que mais 
adiante se possa ter o descanso da “lebre”. Essa mensagem implícita está clara 
quando se verifica o texto “devagar se vai ao longe...”, como sinônimo de econo-
mizar e poupar, ou seja, a moral que provoca no interlocutor reflexões sobre o 

9 Disponível em: <http://www.plataformadoletramento.org.br/arquivo_upload/2015-02/20150225115324-fo-
lheto-propaganda-conta-juvenil.jpg>. Acesso em: 15 ago. 2018.



seu futuro. É interessante observar que o texto alude à fase juvenil, por isso a 
escolha estratégica do gênero fábula para servir de expediente argumentativo 
para o anúncio.

Nesse sentido, promover o estudo de outros anúncios que tratem da 
mesma temática, analisar a função social da fábula em comparação com fatos 
atuais, discutir a importância de economizar e de que forma isso pode ser feito 
são atividades que enriquecem o trabalho com o gênero anúncio publicitário 
em sala de aula, levando os alunos a compreenderem a função interacionista 
sociodiscursiva que os anúncios apresentam.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da intertextualidade como estratégia argumentativa na constru-
ção de sentidos do anúncio desencadeia diferentes estudos quando situados 
na abordagem interacionista sociodiscursiva em sala de aula. Essa estratégia 
argumentativa como visto nas análises é um expediente essencial quando se 
pretende convencer ou persuadir o interlocutor a adquirir um produto ou uma 
ideia. A função dialógica ancora o objetivo pretendido pelo anúncio de modo 
que o interlocutor se situe em outras informações resgatadas pela sua memó-
ria sócio-histórica, pois desse modo a credibilidade do produto ou marca anun-
ciada é validade por algo que já foi aceito. Conforme Carvalho (2014, p. 94), 
“os anúncios atuais apresentam uma linguagem mais objetiva e argumentativa, 
utilizando mais estratégias persuasivas que os do século XIX”.

Percebemos que o anúncio é um gênero por onde trafegam outros gêneros 
textuais, que não passam despercebidos ao consumidor, pois agregam valores 
não apenas linguísticos e textuais, mas literários, filosóficos, econômicos, esté-
ticos, por exemplo. À medida que pensamos no anúncio no campo do ensino, 
acreditamos que o estudo sistemático desse gênero se mostra relevante não 
somente pela sua composição multimodal, mas por ainda ser pouco explorado 
e analisado na sala de aula.

Sendo assim, a intertextualidade como recurso argumentativo demons-
trou navegar por outros gêneros textuais; fortalecer o discurso argumentativo 
do produto ou da marca anunciada, reforçando o seu poder de persuasão; pos-
sibilitar interação entre vários aspectos: multimodalidade, literatura, filosofia, 
dentre outros; facilitar a compreensão do anúncio, retomando novo sentidos, 
uma vez que são direcionados a uma outra situação comunicativa, com temáti-
ca e objetivos diferentes.
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A DISCURSIVIZAÇÃO ESPETACULARIZADA 
DA POLÍTICA BRASILEIRA EM MEMES: 

metáfora, imaginário e efeitos de cinismo
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Gerenice Ribeiro de Oliveira Cortes2 

INTRODUÇÃO

O ano de 2016, no Brasil, foi marcado por importantes acontecimentos 
no âmbito da gestão política federal e também no campo jurídico, cujos fatos 
geraram muitas repercussões nos veículos midiáticos, bem como muitas publi-
cações satíricas nas mídias digitais, especialmente nas redes sociais. Dentre os 
fatos mais polêmicos, dois deles ocorreram durante o mês de março de 2016: a 
delação premiada3 do então senador Delcídio do Amaral à Procuradoria Geral 
da República; e o processo de convocação e nomeação do ex-presidente Lula 
para Ministro da Casa Civil, pela então presidente Dilma Rousseff. Como todos 
os fatos socialmente polêmicos, esses dois supracitados também se tornaram 
motivos para a publicação de muitos memes nas redes sociais.

Em sentido amplo, os memes digitais podem ser concebidos como con-
teúdos humorístico da cibercultura que rapidamente se propagam nas redes. 
Para Shifman (2013), os memes são “unidades de cultura popular que são vei-
culadas, imitadas e transformadas por usuários de internet, criando uma expe-
riência cultural compartilhada nesse processo.”4 Para a autora, os memes são 
grupos de conteúdos criados, isto é, são conjuntos. Assim, é possível identificar 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB). Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Análise do Discurso – GEPADIS - UESB/CNPq. 
Email: geandradeba@gmail.com 
2 Doutora em Linguística pela UFPE – Universidade Federal de Pernambuco. Professora Adjunta do Departamento 
de Estudos Linguísticos e Literários – DELL - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)/PPGLin – Pro-
grama de Pós-Graduação em Linguística (UESB). Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Análise do 
Discurso – GEPADIS - UESB/CNPq. Email: cortesgr@gmail.com
3 Conforme Mendes (2012), por meio da Lei 8.072/90, que trata dos crimes hediondos, foi adotado no ordena-
mento jurídico brasileiro o instituto da delação premiada, cujo objetivo é possibilitar a desarticulação de quadri-
lhas, bandos e organizações criminosas, facilitando a investigação criminal e evitando a prática de novos crimes 
por tais grupos. Além da citada lei que inaugurou a normativização da delação premiada no Brasil, atualmente o 
instituto encontra-se previsto em diversos instrumentos legais.
4 Livre tradução de: “units of popular culture that are circulated, imitated, and transformed by individual Internet 
users, creating a shared cultural experience in the process” (SHIFMAN, 2013, p. 367) 
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que um conjunto de memes em circulação tenha sido motivado por um mesmo 
assunto, no entanto, é tarefa difícil definir de onde ou por quem ele teve início 
na rede. Sob os pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD) – na qual 
este trabalho se respalda - o meme, as redes sociais e a mídia virtual são toma-
dos como objetos discursivos

A configuração textual do meme digital é multimodal, porém, para este 
trabalho selecionamos a configuração verbo-imagética de três memes posta-
dos na rede social Facebook, logo após a ocorrência desses dois fatos supraci-
tados ocorridos em março de 2016. A coleta foi realizada por meio de capturas 
de tela. 

Este trabalho tem por base os pressupostos teóricos-metodológicos da 
Análise do Discurso (AD). Para análise dos memes selecionados, foram mobi-
lizados as seguintes noções teóricas: metáfora discursiva - paráfrase e polisse-
mia; formações imaginárias; memória discursiva e posição-sujeito. O objetivo 
é analisar o funcionamento da metáfora discursiva e das projeções imaginárias 
dos lugares e dos sujeitos, no processo de discursivização espetacularizada da 
política brasileira em memes, visando compreender os efeitos de sentidos e 
posições-sujeito instituídas no discurso; e também analisar os efeitos de sen-
tidos de cinismo e ironia e o funcionamento de diferenciadas posições-sujeito 
nesses discursos.

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DO DISCURSO 

A Análise do Discurso (AD) surge na França, a partir da década de 60, ten-
do como seu principal fundador Michel Pêcheux. O objeto de estudo desse cam-
po teórico é o discurso, concebido como “efeito de sentidos entre interlocuto-
res” (PÊCHEUX [1969], 1997 p. 82). Para a AD, a materialidade do discurso é a 
língua e a materialidade da ideologia é o discurso. Conforme Pêcheux ([1975] 
2014), a ideologia cria a ilusão de ser o indivíduo a origem do seu dizer, dono 
e causa de si, dissimulando sua existência evidente como sujeito do discurso. 
No entanto, no quadro teórico da AD, o sujeito é concebido como uma posição 
entre outras, isto é, todo sujeito enunciador, ao ser interpelado pela ideologia, 
ocupa alguma posição para se tornar sujeito do discurso (PÊCHEUX, [1975] 
2014). 

Quanto ao conceito de memória discursiva, esta não se confunde com a 
memória cognitiva ou pessoal, pois aquela deriva de práticas sociais, tecida 
por diversos saberes coletivos construídos na história. De acordo com Pêcheux 
([1983]1999), sem memória não há sentido, uma vez que ela é estruturante de 
um acontecimento discursivo:



a memória seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer 
os “implícitos” (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 pró-
prio legível (PÊCHEUX, 1999 [1983], p. 52)

Conforme o autor, um dizer historicamente construído pode se regularizar 
e se estabilizar na memória discursiva. Esse fenômeno é chamado de regime 
de repetibilidade de um dito, cuja ocorrência foi denominada de paráfrase. En-
tretanto, entre um acontecimento discursivo e uma rede de memória sempre 
pode haver embates, os quais podem causar desregularização, ruptura ou des-
locamento nos espaços de memória, possibilitando o rompimento com dizeres 
estabilizados e/ou instaurando novos. Desse modo, 

haveria assim sempre um jogo de força na memória, sob o choque do acontecimento: um jogo de 
força que visa manter uma regularização pré-existente com os implícitos que ela veicula, confortá-la 
como “boa forma”, estabilização parafrástica negociando a integração do acontecimento, até absor-
vê-lo e eventualmente dissolvê-lo; – mas também, ao contrário, o jogo de força de uma “desregula-
ção” que vem perturbar a rede dos “implícitos” (PÊCHEUX, [1983]1999, p. 53).

Essa possibilidade de desregulação de já-ditos abre espaço para o que Pê-
cheux ([1983]1999) denominou de efeito metáforico, definido como a possibi-
lidade de um sentido vir a ser outro por ocasião de alguma substituição con-
textual, provocando um deslizamento de sentido na materialidade discursiva. 
Orlandi (2003) chamou esse efeito metafórico de polissemia, termo que iremos 
utilizar aqui para o funcionamento da metáfora discursiva quando se estabele-
ce deslizamento de sentidos.

2. OS MEMES E A ESPETACULARIZAÇÃO POLÍTICA-MIDIÁTICA

A sucessão de fatos escandalosos na política brasileira nos últimos anos, 
tem sido muito explorada pelas mídias, principalmente a televisiva, como se 
fossem grandes espetáculos sociais. A definição de espetáculo social foi inicial-
mente postulada por Debord (1997), sob afirmação de que toda a vida em so-
ciedade, sob as modernas condições de produção do mundo globalizado, é uma 
imensa acumulação de espetáculos. Sendo, então, o espetáculo “uma relação 
social entre pessoas, mediatizada por imagens.” (DEBORD, 1997, p. 14). Para 
Debord, o espetáculo se configura 

na forma do indispensável adorno dos objetos hoje produzidos, na forma da exposição geral da 
racionalidade do sistema, e na forma de setor econômico avançado que modela diretamente uma 
multidão crescente de imagens-objetos, o espetáculo é a principal produção da sociedade atual” 
(DEBORD, 1997, p. 18, grifo nosso).



Desse modo, a sociedade capitalista e a sociedade do espetáculo não se 
dissociam, pois há uma cultura da imagem e estímulos ao consumo que per-
passam a vida cotidiana em todas as esferas sociais, sendo intermediadas pelo 
espetáculo em suas diversas modalidades de representações. Dentre as repre-
sentações mais comuns, está o espetáculo midiático, cuja tênue relação com 
a política, sobretudo por intermédio da mídia televisiva, se configura no que 
Courtine ([1990] 2003) denominou de “espetáculo político”. Conforme o autor, 
a televisão fez com que o discurso político entrasse no universo tecnológico 
da política-espetáculo sob “uma perversão e uma deformação da democracia, 
uma perigosa confusão de gêneros em que a política se deteriora em uma tea-
tralidade mercantil” (COURTINE ([1990] 2003, p. 31). Ou seja, como tudo é em 
prol dos índices de audiência que geram lucro às emissoras de TV, a política 
vira um mercado e o cidadão consumidor desse “espetáculo político televisivo”.

Assim, observamos que, no Brasil, a discursivização da política nos memes 
digitais funciona sob o atravessamento do discurso humorístico e do espetá-
culo. Conforme Minois (2003), o riso é um fenômeno universal que pode ser 
“alternadamente agressivo, sarcástico, escarnecedor, amigável, sardônico, an-
gélico, tomando as formas da ironia, do humor, do burlesco, do grotesco, ele é 
multiforme, ambivalente, ambíguo” (MINOIS, 2003, p.15-16). Por essa razão, os 
memes sobre política também contribuem para a espetacularização midiática 
da política nacional pelo viés do humor nas redes sociais, seja com fins de ridi-
cularizá-la ou criticá-la, pois os efeitos de sentidos podem ir além do cômico e 
produzir efeitos de ironia, cinismo ou escárnio. 

3. DISCURSO, IRONIA E CINISMO

ZIZEK (1996, p. 313) considera o cinismo como uma forma de manifesta-
ção ideológica na sociedade. Para o autor, “esse cinismo não é uma postura di-
reta de imoralidade; mais parece a própria moral posta a serviço da imoralida-
de”, pois “a razão cínica, com todo o seu desprendimento irônico, deixa intacto 
o nível fundamental da fantasia ideológica, o nível em que a ideologia estrutura 
a própria realidade social” (ZIZEK, 1996, p. 314). Sob a perspectiva teórica da 
Análise de discurso (AD), podemos considerar que, discursivamente, a ironia 
e o cinismo funcionam intrincadamente, de modo que a ironia produz efeitos 
de cinismo e o discurso cínico funciona pelo viés da ironia, pois, sob a perspec-
tiva da AD, a ironia é um discurso com funcionamento específico que mostra 
“a relação entre o mesmo e o diferente, o fixado e o possível” (ORLANDI, 2012, 
p. 26). Para melhor elucidar tais conceitos, passemos para o momento analí-
tico. Porém, antes disso, é necessário situar, historicamente, o acontecimento 
político-jurídico que serviu de base para as publicações do meme da primeira 
sequência discursiva (SD) a ser analisada.



A deleção premiada - também chamada de colaboração premiada - ocorre 
em comum acordo feito entre a Justiça e o réu, sendo o prêmio em troca desta a 
redução de penalidade do acusado, caso suas denúncias sirvam de auxílio para 
o prosseguimento dos inquéritos da referida Operação. O ex-senador Delcídio 
do Amaral foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) em novembro 
de 2015, sob acusação de tentar obstruir as investigações da Lava Jato. Ele foi 
solto em fevereiro de 2016, com a revogação de sua prisão pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF). No dia 04/03/16, data da publicação do meme a seguir 
(SD 1), o acordo de delação premiada que o ex-senador havia fechado com a 
Procuradoria Geral da República ainda não havia sido oficialmente homologa-
do pelo STF para que tivesse validade para a PF, entretanto, o conteúdo de seus 
relatos se tornou público pela edição da Revista “IstoÉ” do dia 03/03/16, que 
teve acesso exclusivo às revelações do ex-senador. Essas revelações foram am-
plamente divulgadas e espetacularizadas pela mídia e contribuiu para publica-
ção de muitos memes nas redes sociais sobre esse assunto. Vejamos a primeira 
sequência discursiva (SD):

SD 1 
Figura 1

Na Figura do meme da SD 1, o ex-senador Delcídio do Amaral aparece com 
semblante alegre. A edição feita na imagem acrescentou o cabelo longo do can-
tor Wesley Safadão, tal como ele usava em 2016, para que Delcídio fosse apre-
sentado como em um cartaz de musical. Percebe-se aí a espetacularização de 
um fato político-jurídico como um “show” representativo no meme, ou seja, o 
caso Delcídio tornou-se uma imagem-objeto de e para espetáculo midiático.



Wesley Safadão fez uma participação na gravação da música “Aquele 1%”, 
da dupla Marcos e Belutti, a qual teve um trecho parodiado e escrito no meme. 
A letra original da música diz: “Tô namorando todo mundo/ 99% anjo, perfei-
to/ Mas aquele 1% é vagabundo / Mas aquele 1% é vagabundo/ Safado e elas 
gostam”.5 E a paródia diz: Tô delatando todo mundo/ 99% anjo, perfeito/ Mas 
aquele 1% é dedo duro / Mas aquele 1% é dedo duro / Safadão e a Federal 
gosta”.

Historicamente, a expressão “dedo duro” é utilizada para adjetivação de 
uma pessoa que faz denúncias do que sabe sobre outra; enquanto alguém ca-
racterizado como “anjo”, produz efeito de sentido de pessoa bondosa. Assim, 
pelo efeito de sentido no discurso do meme da SD 1 e pela reinscrição desses 
sentidos pré-construídos, Delcídio sendo 99% anjo e 1% dedo-duro é discursi-
visado como “bonzinho” pela sua colaboração nas investigações da Lava Jato e 
como “dedo-duro” pelos tantos nomes delatados. Essa reinscrição de pré-cons-
truídos instaura o efeito de memória - um fenômeno que, segundo Courtine 
([1981] 2014), ocorre quando elementos do interdiscurso (eixo vertical/ me-
mória longa), se reinscrevem no intradiscurso - textualização discursiva - (eixo 
horizontal/atual), como implícitos vinculados a uma rede de memória. 

Para Orlandi (2003), a música, assim como um texto, se configura como 
objeto simbólico de significação. Assim sendo, essa paródia inscrita no meme 
da SD 1 funciona discursivamente como uma metáfora discursiva, pelas subs-
tituições contextuais polissêmicas, as quais fizeram com que os sentidos da 
música original se deslocassem para outros. Em outra relação metafórica, a 
palavra “safadão” para Delcídio desliza para sentidos de pessoa “sabiamente 
esperta” por defender seus próprios interesses, já que, conforme a utilidade da 
sua delação para os inquéritos da Lava Jato da Polícia Federal, sua penalidade 
poderia ser reduzida. 

Em todos esses efeitos metafóricos presentes no discurso inscrito no 
meme da SD 1, há ironia e cinismo funcionando, cuja posição-sujeito assumi-
da é contrária e discursivamente satírica ao governo Dilma/PT. Para Baldini 
(2013, p. 2), o cinismo é um tipo peculiar da ironia com funcionamento social e 
“economia discursiva que está relacionada à interlocução e, que portanto esca-
pa às intencionalidades imaginárias dos falantes.” Ou seja, o funcionamento da 
ironia se estabelece por atualizações de sentidos já estabilizados (nível do in-
terdiscurso) e sentidos equívocos não explicitamente expressos (nível do intra-
discurso), daí a economia discursiva: os sentidos ficam subtendidos ao modo 
de uma “presença-ausência” de já-ditos instaurados pelo efeito de memória. 

5 Fonte: Letras de Músicas. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/marcos-belutti/aquele-um-por-cento/> 
Acesso em: 30 mai. 2018



No dia 16 de março de 2016, um dia após a homologação oficial da delação 
de Delcídio pelo STF, a então presidente Dilma, em notas oficiais, anunciou a 
nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de Ministro da Casa Civil. 
Essa atitude de Dilma para com Lula foi por muitos considerada – sobre-
tudo por seus opositores – como uma manobra para obstruir as investi-
gações contra Lula pela Polícia Federal6, pois sendo empossado Ministro, 
ele passaria a ter foro privilegiado e seria julgado não mais como civil, 
mas como agente político pelo STF. A espetacularização dos fatos políticos 
pela mídia seguiu, portanto, no mesmo ritmo desses céleres acontecimentos 
em Brasília, pois a posse de Lula já seria no dia seguinte. Quase simultanea-
mente, nas redes sociais, muitos conjuntos de memes relacionados a cada novo 
desdobramento desse fato circulavam, a exemplo do meme a seguir (SD 2), 
postado nesse dia do anúncio da nomeação de Lula:

SD 2 
Figura 2

As formulações linguísticas do meme da SD 2 postas como as “falas” do 
ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma são do seriado humorístico de TV 
“Chapolin”.7 Nesse meme, no primeiro quadro da figura, há a imagem de Lula 
chorando a dizer: “oh... e agora quem poderá me defender?”, essa frase é dita pe-
los personagens no seriado quando eles estão em situação de perigo. O efeito 

6 Processo iniciado contra Lula em fevereiro de 2016, pelos supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, 
os quais teriam sido praticados durante seus dois mandatos consecutivos de Presidente da República, do ano de 
2002 a 2010.
7 O seriado mexicano Chapolin foi exibido no Brasil na TV aberta na década de 80 até meados do ano 2000 pela 
emissora SBT. A direção e os atores eram os mesmos do seriado Chaves, este exibido até os dias atuais na mesma 
emissora.



de sentido produzido no meme seria o de que a situação de “perigo” de Lula 
seja continuar sendo investigado como civil na Operação Lava-jato da Polícia 
Federal (PF) 

No segundo e terceiro quadro do meme, respectivamente, surge a imagem 
do personagem Chapolin com o rosto substituído pelo rosto da então presiden-
te Dilma dizendo: “eeeeeeeeeeu”; “Não contavam com a minha astúcia!”, sendo 
ambas expressões ditas por Chapolin. Ao fundo do terceiro quadro na figura, 
há uma manchete do site de notícias “G1”, em cujo título se lê: “Com a ida para 
o ministério, Lula passa a ter foro privilegiado no STF”; no subtítulo: “governo 
anunciou nesta quarta que Lula vai para Casa Civil. Agora, investigações sobre 
ele na Justiça saem da jurisdição de Sérgio Moro”. Essa manchete complementa 
o efeito de sentido de qual seja a “astúcia” de Dilma: evitar o julgamento de Lula 
pela PF e levá-lo a ser julgado com foro privilegiado. 

Logo, a posição-sujeito que funciona no discurso inscrito no meme da SD 2 
é de quem julga Dilma como “astuta” e “heroína”, porém com sentidos pejorati-
vos por julgar antiética sua atitude de empossar Lula para supostamente livrá-
-lo da Lava Jato. Assim, a posição-sujeito também é discursivamente irônica ao 
comparar Dilma com o herói Chapolin e Lula com um personagem na condição 
de vítima - pedindo “defesa”. O meme da SD 2 também espetaculariza esse fato 
político de 2016 como se fosse um episódio cômico do seriado Chapolin, não 
só acerca de Dilma e Lula, mas também em relação ao imaginário do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Conforme Borges e Romanelli (2016, p. 232), “a influência do discurso mi-
diático na construção da imagem do STF é inegável, visto que o mesmo tem 
atuado de maneira cada vez mais ativa em assuntos políticos”. Deste modo, já 
que os veículos de comunicação em massa se tornaram os meios mais impor-
tantes para a circulação de informação, eles contribuem para a formação do 
imaginário social acerca dos políticos, do STF e de seus ministros. Posto isso, 
observamos que o mecanismo de antecipação das formações imaginárias dos 
lugares, dos sujeitos e das situações (PÊCHEUX [1975] 1990) acerca do STF 
funciona no discurso do meme da SD 2 produzindo efeitos de sentidos de um 
provável favorecimento a Lula em um possível julgamento com foro privilegia-
do, seja por “troca de favores” ou por “gratidão”, pois alguns dos juízes do STF, 
atuantes nesse período de 2016, foram indicados e/ou nomeados durante os 
mandatos de presidente de Lula e Dilma8. Assim, funciona um imaginário, se-
gundo o qual o STF não exerce suas funções puramente jurídicas, mas também 
com interesses políticos.

8 Foram nomeado por Lula: Ricardo Lewandowski, Dias Toffolli e Cármen Lúcia; por Dilma: Edson Fachin, Luís 
Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber. Fonte: Portal R7. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/al-
bum/2017/02/06/veja-integrantes-do-stf-e-por-quais-presidentes-foram-indicados.htm#fotoNav=11>. Acesso 
em: 02 nov. 2018.



A publicação do próximo meme (SD 3) data do dia seguinte à postagem 
desse meme da SD 2, quando o ex-presidente Lula tomou posse de Ministro 
da Casa Civil (17/03/16). Esse episódio da política nacional foi transmitido ao 
vivo pelos meios de comunicação em massa, com posterior noticiário intenso 
sobre o caso, pois aproximadamente uma hora após a cerimônia de posse, o 
juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara do Distrito Federal, suspen-
deu a posse de Lula por meio de uma liminar provisória. No documento, o juiz 
justifica a suspensão com o argumento de que a nomeação de Lula por Dilma 
implicava intervenção direta do Poder Executivo nas atividades do Poder Ju-
diciário. Como de praxe nas redes sociais, os memes que abordam a política 
acompanharam e intensificaram todo esse espetáculo com a mesma rapidez 
com que esses fatos se sucederam. Vejamos:

SD 3 
Figura 3

Nesse meme, a posse de Lula para ministro e a posterior suspensão é com-
parada com o famoso erro do apresentador do evento Miss Universo 20159 - o 
qual gerou muitos memes na rede à época. Na Figura 3, com semblante de de-
cepção, o rosto de Lula é sobreposto ao rosto da Miss Colômbia. A Miss 2014, 
responsável por passar o título, retirando a coroa de Lula na figura 4, produz 
efeito de sentido análogo à ação do juiz Catta ao suspender a posse de Lula e, 

9 Na ocasião, o apresentador do evento anunciou a Miss Colômbia como vencedora do concurso. A colombiana 
recebeu a faixa do título, flores e foi coroada Miss Universo 2015. Porém minutos depois, o apresentador perce-
beu um erro em seu cartão e fez a correção dizendo que a vencedora foi a Miss Filipinas - antes anunciada em 
2º lugar. Com isso, imediatamente a coroa e demais itens, representando o título, foram retirados da colombiana 
e repassados à vencedora filipina. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/21/internacio-
nal/1450670161_423589.html> Acesso em: 09 ago. 2018



assim, retirar seu curto “momento de glória”. Houve aí a instauração de um 
efeito de memória pela retomada parafrástica do evento Miss Universo 2015 
em regime de comparação com suspensão da posse de Lula em 2016.

Assim, com a provocação do riso sarcástico e irônico no discurso inscrito 
no meme da SD 3, o sujeito assume uma posição de oposição a Lula e a Dilma 
por sua atitude de nomeá-lo ministro. Conforme Minois (2003, p. 528), “todos 
os tipos de ironia e de zombaria visam a um objetivo que se situa além do riso. 
Essa finalidade é mais reveladora das mentalidades do que o riso em si mes-
mo”. Logo, o meme da SD 3 tem origem a partir de outro meme de 2015 (erro 
do apresentador do Miss Universo), e ambos satirizam falhas incomuns, nas 
quais a mídia vê oportunidade de explorar e espetacularizar, visando à audiên-
cia que isso traz, enquanto o discurso humorístico dos memes vê oportunidade 
de chiste, zombaria ou escárnio.

A substituição contextual de um rosto de uma pessoa por outra é comum 
na composição discursiva dos memes digitais, da forma como vimos nesse 
meme da SD 3, como também no meme anterior da SD 2 (Dilma por Chapolin). 
Conforme Courtine (2008), nas imagens há “uma intericonicidade que lhes 
atribui sentidos reconhecidos e partilhados pelos sujeitos políticos que vivem 
na sociedade, no interior da cultura visual” (COURTINE, 2008, p. 17). Portanto, 
uma imagem pode sempre dialogar ou entrelaçar com outra por meio do fe-
nômeno da metáfora discursiva, seja pela retomada parafrástica ou pelo efeito 
polissêmico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os memes digitais encontram nas redes sociais da Internet o terreno pro-
pício para rapidamente se propagarem, graças à volatidade e rapidez da rede 
e também graças ao comportamento dos internautas, principais responsáveis 
por promoverem sua circulação nesses ambientes digitais. 

Como foi observado nas análises, pelas condições de produção dos memes 
nas redes sociais e pelo fenômeno da metáfora discursiva, os sentidos podem 
ser parafrasticamente repetidos ou podem ser transferidos pelo viés da polis-
semia. Conforme Pêcheux ([1975] 2014, p. 239-240) “essa transferência (me-
tha-phora) pela qual elementos significantes passam a se confrontar [...] não 
poderia ser predeterminada por propriedades da língua”, isto é, pelo léxico ou 
pela sintaxe. Também ficou ratificado que o imaginário discursivo se constitui 
a partir do imaginário social e é atravessado e determinado pelos “já-ditos” 
do interdiscurso, tal como vimos acerca do imaginário dos políticos e dos mi-
nistros do STF, sendo que grande parte desses já-ditos foram historicamente 
construídos e/ou atravessados pelo discurso midiático.



Também foi observado que dos acontecimentos políticos para a produ-
ção-circulação de memes políticos nas redes, há um intervalo instantâneo e 
quase simultâneo. Desse modo, constatamos que, no Brasil, a discursivização 
da política nos memes digitais funciona sob o atravessamento do discurso hu-
morístico e do espetáculo, ou seja, é uma trama que funciona sob o cruzamento 
de várias ordens discursivas, a exemplo do discurso humorístico, discurso mi-
diático digital, discurso político, além de outros atravessamentos, instaurando, 
assim, efeitos de sentido de espetáculo social, ironia, cinismo e escárnio. Além 
disso, o discurso inscrito nos memes vislumbra o modo pelo qual o sujeito do 
discurso, no espaço das redes sociais, se relaciona e se posiciona ideologica-
mente em relação ao discurso político e aos fatos políticos-jurídicos nacionais.
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O ESPAÇO DA PESQUISA TEÓRICA 
NA LINGUÍSTICA BRASILEIRA: 
um breve percurso pela revista 
caderno de estudos linguísticos
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INTRODUÇÃO

A produção teórica na Linguística brasileira reclama um espaço cada vez 
mais necessário para que nossos estudos nacionais atinjam relevância inter-
nacional. No entanto, há uma carência de novas sistematizações e avanços teó-
ricos em diversos trabalhos inseridos nessa área, muitos dos quais não pro-
movem novas reflexões acerca de conceitos, noções e teorias, limitando-se a 
analisar a aplicabilidade de conceitos estabilizados em textos diversos. Sem 
pretender discutir o mérito destas pesquisas em Linguística, nosso objetivo, no 
presente trabalho, consiste em averiguar a representatividade da pesquisa teó-
rica na ciência linguística brasileira, de modo a examinar os avanços teóricos 
por ela proporcionados e as implicações para a área. 

Para tanto, selecionamos os dez artigos mais acessados da revista online 
Caderno de Estudos Linguísticos, da UNICAMP. Partimos da premissa de que a 
presença de artigos que textualizam resultados de pesquisas teóricas entre os 
mais acessados do periódico seria um indício da relevância desse tipo de pes-
quisa para estudiosos da área, bem como um sinal da representatividade deste 
modus operandi em pesquisa linguística brasileira, haja vista a proeminência 
ou a subpresença em uma revista de referência. Nesse viés, propomo-nos a 
analisar, a partir dos resumos, se os artigos que se apresentam como teóricos 
estão em consonância com o fazer pesquisa teórica tal como considerado por 
Martineau, Simard e Gauthier (2001), Roll-Hansen (2009) e Quesada (2013). 

1 Mestranda em Estudos da Linguagem (PPgEL/UFRN). 
2 Doutoranda em Estudos da Linguagem (PPgEL/UFRN) e professora de Língua Portuguesa da educação básica 
(SEEC/RN).



1. O QUE É, AFINAL, PESQUISA TEÓRICA?

O texto intitulado “pesquisas teóricas e especulativas: considerações me-
todológicas e epistemológicas” (tradução livre), produzido por Martineau, Si-
mard e Gauthier (2001), apresenta reflexões quanto à natureza particular da 
pesquisa teórica. Os autores partem da constatação de que os mais diversos 
manuais sobre prática de pesquisa evitam ou ignoram qualquer classe de pro-
blemas que sejam característicos dos estudos teóricos e especulativos. De tal 
modo, assinalam a relevância de apontar, com discernimento, os aspectos ca-
ros aos trabalhos inseridos nessa práxis. Sua proposta fundamental reside na 
compreensão de que a tarefa do pesquisador, nesse domínio, é regulada por 
três eixos basilares: interpretar, argumentar e contar. A partir destes, o teórico 
pode encontrar quatro procedimentos úteis em sua empreitada, sejam eles: a 
hermenêutica, a análise conceitual, a retórica e a prática literária.

A interpretação é etapa inicial porque nela somos confrontados com um 
conjunto de textos de outros pesquisadores os quais também se debruçaram 
sobre nosso objeto. Sem ela, não é possível obter uma visão geral do que se es-
tuda, nem mesmo alcançar clareza quanto à questão da pesquisa. Logo, é pela 
adequada interpretação que se faz possível compor um problema original. Para 
isso, Martineau, Simard e Gauthier recomendam seguir o caminho da herme-
nêutica e da análise conceitual. 

Por um lado, é a hermenêutica que nos adverte de que não há conheci-
mento sem uma ancoragem numa tradição anterior, bem como nos confere a 
possibilidade de aceitar a estrutura dialógica da compreensão, a qual se dá por 
meio da fusão de horizontes entre uma dada tradição interpretativa e as novas 
dimensões do objeto alcançadas pelos atuais pesquisadores. Essa percepção 
está alicerçada, dentre outras obras, em Gadamer, um dos expoentes da herme-
nêutica filosófica, o qual se posicionou contra a tentativa racionalista de rene-
gar a noção de tradição. Somada à hermenêutica, há, por outro lado, a análise 
conceitual, a qual será necessária para que o pesquisador evite o tratamento 
do conceito como mera definição operacional, isto é, como se fosse resultado 
de uma medição, à maneira do fazer das ciências exatas. Diferentemente do 
que ocorre nestas, a análise conceitual é uma via pautada pela identificação do 
campo semântico de um conceito ou noção, envolvendo a tarefa de perceber 
sua ligação com outros domínios e campos. Isso leva à compreensão das possi-
bilidades de aplicação conceitual e, então, se processa a extensão do conceito. 

O eixo da argumentação, por sua vez, é a segunda etapa indispensável para 
que aquilo que era, inicialmente, a compreensão de um problema original se 
torne agora a apresentação desse problema de forma convincente. Diferen-
temente da demonstração, ao argumentar pomos em cena os fatores que pe-
sam contra ou a favor de uma dada tese. Nesse viés, a retórica é desejável para 



a pesquisa teórica, para que por ela se conduza um público visado à adesão 
de uma proposta. Para tanto, é preciso recorrer a diversos argumentos, bem 
ordenados segundo sua força, agenciados coerentemente e alternados com 
contra-argumentos. 

Para além da interpretação e da argumentação, os autores assinalam a ne-
cessidade de um terceiro eixo: o contar. Ainda que se faça uma boa interpreta-
ção e um adequado agenciamento argumentativo, tais atividades só encontram 
espaço na escrita. De fato, “problematizar é contar uma história” (MARTINEAU; 
SIMARD; GAUTHIER, 2001, p. 20). Assim, são exigidas práticas de escrita, visto 
que na pesquisa teórica o escrever não é, como em outras pesquisas, apenas 
meio “de registro”, pretensamente neutro, mas o próprio espaço de construção 
do problema e de desenvolvimento do trabalho. Nesse âmbito, a prática literá-
ria é apontada como aquela que desperta a sensibilidade para o fato de que a 
função do teórico é semelhante à do criador de uma instalação de arte ou de 
uma obra cinematográfica; o estilo da escrita faz parte do trabalho de maneira 
não-superficial, pois viabiliza toda a obra intelectual e é dela inseparável.

A articulação entre os três eixos propostos é um caminho que se faz pen-
sando nas particularidades da pesquisa teórica, portanto, o emprego dos mé-
todos mencionados (a hermenêutica, a análise conceitual, a retórica e a prá-
tica literária) deve ser feito de acordo com o campo do estudioso. É crucial 
observar, principalmente, que cada trilha oferece uma recomendação ao pes-
quisador: considerar o passado, de onde vem a tradição interpretativa de todo 
objeto, e conectá-lo a uma interpretação contemporânea; expandir conceitos 
pela adequada percepção de suas possibilidades, não por meio de uma opera-
ção mecânica; sustentar o proposto de modo claro e convincente e, finalmente, 
escrever com a sensibilidade de um contador de histórias e o rigor necessário 
do acadêmico.

Para compreender o que é, afinal, pesquisa teórica, também se faz relevan-
te atentar para as contribuições de Quesada (2013) sobre o assunto. Ao tecer 
discussões acerca de pesquisa realizada sobre os principais métodos de inves-
tigação utilizados na Universidade Estatal a Distância (UNED), Quesada propõe 
o conceito de pesquisa teórica como “a atividade sistemática de elaborar, cons-
truir, reconstruir, explorar e analisar criticamente os corpos conceituais [...] em 
que se enquadram as distintas áreas do saber” (2013, p. 8).

Nesse sentido, a pesquisa teórica no contexto da produção do conheci-
mento acadêmico, segundo o autor, apresenta três dimensões ou funções que 
a particularizam, são elas: a organizacional, a produtiva e a crítica. A primeira 
consiste em organizar ou sistematizar conhecimentos a partir da elaboração 
conceitual; a segunda refere-se à geração de novos conhecimentos e a terceira 



diz respeito ao exame rigoroso dos conceitos, hipóteses e teorias que consti-
tuem os diversos corpos de conhecimentos. 

O autor afirma que, possuindo essas três dimensões, a investigação teórica 
emprega os métodos denominados lógico-discursivos, dentre os quais estão 
a análise, a síntese e a reelaboração conceitual. O primeiro método, a análise, 
consiste em decompor os diferentes constituintes de um corpo teórico com o 
intuito de reduzi-los a sua expressão mínima e, dessa forma, avaliar sua vali-
dade, bem como a coerência das relações que mantém com as outras unidades 
estudadas. A síntese, por sua vez, é utilizada quando se pretende reunir sob 
os critérios de coerência e consistência elementos conceituais que por alguma 
razão se encontram desvinculados entre si, ou encontrar princípios mais ge-
rais que tornem possível reduzir o número de instâncias teóricas em favor da 
robustez do conhecimento. Por fim, a reelaboração de estruturas conceituais 
é um método que pressupõe tanto a análise quanto a síntese e consiste em 
construir novos conhecimentos a partir dos insumos gerados no processo. O 
resultado pode variar da solução de inconsistências num determinado corpo 
teórico a uma mudança radical de perspectiva. 

2. PANORAMA DOS TRABALHOS MAIS ACESSADOS NO 
CADERNO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS

Conforme explanado, entendemos, juntamente a Martineau, Simard e 
Gauthier (2001), que a própria natureza do objeto de pesquisa já é um dos tra-
ços definidores da pesquisa teórica. Um trabalho teórico sempre possuirá um 
objeto de natureza teórica, que exigirá uma metodologia que lhe seja adequada 
e correspondente, em consonância com sua natureza. De tal modo que analisa-
mos, a seguir, um quadro com o recorte dos objetos de cada um dos trabalhos 
mais acessados na revista Caderno de Estudos Linguísticos, a fim de perceber 
a correlação entre objeto de estudo, objetivo do trabalho e metodologia desen-
volvida. Com isso, pretendemos compreender melhor tais relações, bem como 
explanar acerca de algumas distinções fundamentais de serem aclaradas entre 
a pesquisa teórica e outros tipos de pesquisa na Linguística Brasileira. 

Quadro 1 - Panorama dos trabalhos mais acessados em Caderno de Estudos Linguísticos

Trabalho Objeto Objetivo Adota 
metodologia 

teórica

Notas sobre os 
poemas negros de 
Jorge de Lima

O livro Poemas 
Negros

Apresentar a temática do negro 
na obra de Jorge de Lima

Não



Heterogeneidades 
Enunciativas

A heterogeneidade 
mostrada

Compreender a inserção do outro 
no discurso 

Sim

Sociolinguística no/do 
Brasil

A pesquisa 
sociolinguística no 
Brasil

Apresentar as características 
próprias da Sociolinguística 
brasileira

Não

A análise de Discurso e 
seus entremeios: notas 
a sua história no Brasil A Análise de Discurso 

como disciplina

Apresentar a Análise de 
Discurso enquanto disciplina 
que se constitui no entremeio 
da linguística com as ciências 
humanas e sociais

Não

Revisitando a noção de 
tópico discursivo A noção de tópico 

discursivo

Apresentar complementos ao 
conceito de tópico discursivo e 
enfatizar sua funcionalidade

Sim

Leitura e Alfabetização Aspectos do 
processo de 
alfabetização e 
suas implicações na 
leitura

Refletir sobre aspectos da 
realidade linguística da criança 
e do processo de alfabetização e 
aprendizagem da leitura

Sim

Contexto e referência 
na análise textual As noções de 

contexto e referência

Estudar as relações os conceitos, 
discutir como a análise textual 
pode operar com essas noções 
e como formular seu papel na 
construção do sentido do texto

Sim

A interface linguística-
neurociência da 
linguagem

A relação entre 
linguística e 
neurociência da 
linguagem.

Revisar a interface linguística-
neurociência da linguagem sob as 
perspectivas filosóficas, teóricas 
e técnicas.

Sim

Texto, contexto 
e construção da 
referência: programas 
televisivos brasileiros 
em foco

A construção da 
referência em 
contexto televisivo

Compreender como processos de 
ancoragem atuam na construção 
referencial emergente em 
contexto televisivo

Sim

Tendências da Análise 
do Discurso

As análises do 
discurso e suas 
especificidades

Apresentar as tendências ou as 
tarefas da análise do discurso

Não

Fonte: Autoria própria.

A apresentação desse panorama não tem por objetivo fazer uma distin-
ção valorativa entre trabalhos caracterizados como de natureza teórica ou não, 
mas sim evidenciar a representatividade da pesquisa teórica em uma revista 
de destaque acerca dos estudos linguísticos nacionais. Com isso, atesta-se que 
existe espaço na área para pesquisas dessa natureza, as quais vêm sendo rea-
lizadas ao longo dos anos e apresentam uma importante contribuição para os 



estudiosos interessados em trabalhos que geram novas ideias ou reformulam 
as já existentes, haja vista que seis entre os dez artigos mais acessados são de 
natureza teórica.

Nesse quadro, a classificação dos artigos quanto à opção pela metodologia 
teórica pautou-se na observação de emprego ou não dos métodos aqui expla-
nados (MARTINEAU, SIMARD & GAUTHIER, 2001; QUESADA, 2013), contudo 
não se exclui a possibilidade dos trabalhos terem empregado outros procedi-
mentos, teóricos ou não, não apresentados nesse estudo, haja vista que se trata 
de uma análise que segue um viés interpretativo.

A fim de contribuir com a percepção de que é possível e viável fazer pes-
quisa teórica em Linguística no Brasil, dentre os trabalhos mais acessados da 
revista online Caderno de Estudos Linguísticos, uma das publicações, “Contexto 
e referência na análise textual”, será alvo de maior enfoque para que, além de 
ter seu objetivo e objeto salientados (como foi feito em relação a todos os traba-
lhos), seja analisada quanto aos procedimentos próprios dos estudos teóricos. 
Enseja-se que esse movimento concorra para uma maior clareza, aos que pre-
tendem trilhar o caminho da pesquisa teórica, quanto ao modus operandi desta. 

3. OPERACIONALIZAÇÃO DA METODOLOGIA TEÓRICA EM 
ESTUDOS DA LINGUAGEM

Em seu artigo “Contexto e referência na análise textual” (2017), atualmen-
te o sétimo trabalho mais visualizado na revista online Caderno de Estudos 
Linguísticos, Clemilton Pinheiro textualiza sua intenção de realizar um estudo 
teórico. Neste, problematiza a relação entre texto, contexto e referência, a fim 
de traçar possibilidades quanto à análise textual atrelada a essa noções. O au-
tor objetiva avançar no entendimento do modo pelo qual se pode analisar a 
construção de sentidos no texto via entrelaçamento de tais noções. Assim, o 
objetivo do trabalho entra em consonância com o critério de sucesso da pes-
quisa teórica.

Cabe salientar que, embora o trabalho lance mão de análises textuais, seu 
objetivo não recai nelas mesmas. Trata-se de um artigo de preponderância teó-
rica, tendo em vista que o enfoque recai na mobilização de conceitos em torno 
de uma questão teórica. O objeto do trabalho possui natureza teórica, sendo 
ele as relações entre texto, contexto e referência. O autor escolhe a abordagem 
da Análise Textual de Discursos (ATD) e a abordagem da Perspectiva Textual 
Interativa (PTI) para tornar evidente a operacionalização das três noções su-
pracitadas numa análise de textos. 

No que tange aos procedimentos efetivados pelo autor, primeiramente, 
Pinheiro executa a etapa do interpretar. Ele mostra, no âmbito da ATD, como 



texto e contexto atuam juntos na construção de sentidos. Para isso, seguindo o 
procedimento da hermenêutica, o autor conversa com uma tradição interpre-
tativa, a saber, pesquisadores amplamente reconhecidos dos estudos do texto, 
os quais versaram sobre referência e contexto (KOCH, ELIAS, 2009; COSERIU, 
2007; ADAM, 2006; MONDADA, 1994), bem como dialoga com os teóricos mais 
representativos da ATD e da PTI (KATO, 1996; JUBRAN, 2006; ADAM, 2008). Ele 
salienta o modo pelo qual texto e contexto não são vistos, em ambas as abor-
dagens, em oposição. Pelo contrário, por serem vistos como inseparáveis, são 
o meio pelo qual os pesquisadores dessas perspectivas ensejam realizar uma 
análise contextual e interacional dos sentidos. Pinheiro também mobiliza o con-
ceito de referência, destacando como as abordagens coincidem em tratá-la na 
perspectiva processual, como um processo de criação de objetos de discurso.

De fato, Pinheiro não só segue a hermenêutica, como também realiza a 
análise conceitual, pois enfoca os conceitos de contexto e referência, mostran-
do suas possibilidades de aplicação conceitual. Para Adam (2008), por exem-
plo, os textos são objetos de natureza contextual, os quais se manifestam via 
sucessivas textualizações.

Ao argumentar, Pinheiro articula argumentos que são postos em cena para 
levar o leitor a se questionar acerca da efetiva resolutividade das propostas 
teórico-metodológicas das abordagens por ele trazidas para tratar do proble-
ma teórico da relação entre texto, contexto e referência. Ele defende, por exem-
plo, que a ATD, apesar de se propor como uma teoria para análise contextual 
dos sentidos, mobiliza a referência apenas numa análise da própria estrutura 
do texto. Há de fato a consideração dos sentidos textuais, mas sem realizar uma 
conexão explícita com a dimensão contextual. 

Ademais, ele põe em cena os fatores que pesam contra a ideia de que as 
duas abordagens supracitadas apresentam metodologias que atendem ampla-
mente à indissolubilidade, na análise textual, entre texto e contexto.

Faltam formulações metodológicas mais sistemáticas em ambas as abordagens para garantir me-
lhor mobilização, na análise, do pressuposto da projeção conjugada ou da articulação entre texto e 
contexto (PINHEIRO, 2017, p. 241).

O autor agencia argumentos ao realizar essa análise crítica, recorrendo 
a exemplares de textos outrora analisados pela ATD ou pela PTI. Desse modo, 
efetiva mais uma das características da pesquisa teórica, a qual consiste em, 
semelhante ao movimento retórico, selecionar e agenciar argumentos, recor-
rendo a contra-argumentos quando necessário.

Vale também ressaltar que o procedimento do contar é presentificado ao 
longo do trabalho. É relevante perceber que este eixo procedimental corres-
ponde ao trabalho com a materialidade primordial pela qual se constrói a tra-



ma da pesquisa – seu objeto, os problemas que o cercam, os intentos do pes-
quisador, o caminho de possibilidades proposto –, sendo ela o texto/discurso.

As próprias escolhas do autor quanto à organização textual, por meio da 
gestão do tópico discursivo, revelam o trabalho com o contar. A noção de tópico 
discursivo, revisitada por Jubran (2006), consiste em que este é “uma catego-
ria analítica abstrata, com a qual o analista opera, com base nas propriedades 
tópicas (...), para recortar segmentos textuais e descrever a organização tópica 
de um texto” (p. 34). De fato, o trabalho teórico revela uma preocupação acen-
tuada em desenvolver uma gestão tópica clara, pois toda a pesquisa depende 
primordialmente da construção textual-discursiva do problema de pesquisa, o 
qual dependerá da gestão intratópica. 

Em Pinheiro, 2017, por exemplo, apresentam-se os subtópicos contexto e 
referência dentro do tópico problema mais amplo, o qual é a relação entre con-
texto e referência na análise textual. Cada subtópico, por sua vez, possui uma 
dinâmica temporal interna repleta de outros subtópicos cujo parâmetro prin-
cipal é o tempo. Isto é, cada um destes subtópicos explica o desenvolvimento 
ao longo do tempo da noção focalizada, seja ela o contexto, seja a referência. 
Essa organização tópica é essencial para a construção do problema e é uma das 
marcas do eixo do contar na pesquisa teórica.

Quanto ao alinhamento desse artigo com os métodos teóricos apontados 
por Quesada (2013), é preciso assinalar que este pesquisador ressalta que o 
modus operandi de investigação de uma pesquisa teórica corresponde aos já 
mencionados métodos lógico-discursivos, cuja atividade é de elaborar concei-
tos sobre corpos conceituais, ou seja, promover a análise, a síntese e a reelabo-
ração de estruturas conceituais dispostas nas diversas áreas do saber. A seguir, 
discute-se como esses procedimentos são utilizados no artigo em estudo.

A análise é observada já no primeiro tópico de Pinheiro (2017), ao tratar 
das noções de contexto e referência, quando o autor destaca: “a verdade é que 
a superfície conceitual desse termo [contexto] envolve diferentes aspectos e, 
em todo caso, muito longe de consenso.” (p. 230). A partir das definições de 
vários estudiosos sobre o tema (KOCH; ELIAS, 2009; ADAM, 2006), tem-se um 
exemplo de como o autor decompõe os constituintes de um corpo teórico a fim 
de reduzi-los a sua expressão mínima para em seguida avaliar sua validade e 
coerência com a outra unidade estudada, nesse caso, a referência, analisada 
posteriormente segundo o mesmo processo.

Ainda no tópico 1, o autor faz uso da síntese, uma vez que busca sistema-
tizar a relação entre contexto e referência que, embora reconhecida, não foi 
devidamente evidenciada em trabalhos anteriores. Esse procedimento pode 
ser comprovado quando o autor afirma que a noção de referência é indisso-
ciável da de contexto (PINHEIRO, 2017). Quesada (2013, p. 12) alega que esse 



recurso é utilizado para “reunir sob os critérios de coerência e consistência ele-
mentos conceituais que por uma ou outra razão se encontram desvinculados 
entre si [...],”, sendo assim, a síntese prossegue ao longo do artigo, atendendo ao 
objetivo de “discutir a forma como as abordagens textuais reconhecidas como 
contextualistas mobilizam o contexto e a referência em seus modelos de análi-
se textual” (p. 234).

É pertinente destacar o uso concomitante da síntese com a análise no tra-
balho em estudo, atendendo aos postulados de Quesada (2013) que lembra 
que esses métodos não constituem operações isoladas. Quanto à reelaboração 
conceitual, esta não se faz presente em Pinheiro (2017), inclusive não é um 
dos objetivos do trabalho, mas a conclusão que se chega com as discussões de-
senvolvidas aponta para a necessidade dos estudos sobre o texto realizar esse 
empreendimento: “acreditamos que os estudos do texto, apesar dos inúmeros 
avanços, ainda precisam vencer o grande desafio de propor uma teoria para a 
interpretação contextual dos textos no plano do sentido” (p. 242).

Por fim, consideramos que o autor não apenas textualizou um trabalho 
que pode ser definido como de natureza teórica ao adotar um objeto teórico 
(conceitos), ter um objetivo também teórico (discutir relações entre esses con-
ceitos) e empregar métodos compatíveis (como os descritos por: MARTINEAU, 
SIMARD & GAUTHIER, 2001; QUESADA, 2013), o que já justifica a classificação 
aqui realizada, mas também atendeu aos critérios de sucesso de uma pesquisa 
dessa natureza (ROLL-HANSEN, 2009), o qual é obtido quando é possível des-
cobrir novos fenômenos ou novas ideias de interesse geral. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio atual da pesquisa teórica, envolvendo o que se entende por pes-
quisa teórica e o que está sendo produzido em seu âmbito, aponta para uma 
abertura da Linguística brasileira ao modus operandi teórico, o qual deve ser 
mais amplamente disseminado para uma produção teórica linguística brasilei-
ra cada vez mais relevante em cenário internacional.

Cabe, finalmente, ressaltar que as considerações aqui tecidas apontam 
para a possibilidade efetiva de que os estudos linguísticos se enquadrem na 
perspectiva mais ampla da pesquisa teórica, a partir do delineamento de parâ-
metros e métodos os quais norteiem a prática dos pesquisadores e pesquisado-
ras. As rotas traçadas podem ser inúmeras e variadas, ainda assim, a relevância 
desses critérios para a consolidação de um fazer teórico em Linguística não 
deve ser ignorada, haja vista as promissoras reflexões e avanços que podem 
surgir desse entrelaçamento. 
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A MODELAGEM DOS TRAÇOS 
LINGUÍSTICOS E COMPUTACIONAIS 

NA CRIAÇÃO DE PARSERS: 
as análises possíveis em sentenças 

com advérbios altos e baixos
Érico Monteiro da Silva1 

Marcelo Amorim Sibaldo2

INTRODUÇÃO

O presente artigo trata dos caminhos iniciais dos advérbios altos e baixos 
nas duas fases denominadas fase linguística e a fase linguístico-computacional. 
Essas fases compreendem a Fase Linguística, que visa a descrição e a análise do 
fenômeno ou objeto; a Fase Linguístico Computacional pretende a formaliza-
ção teórica linguística do fenômeno ou objeto, a partir das descrições dos mo-
delos formais de cunho gerativo, como os modelos da Gramatica-Livre de Con-
texto e dos traços unificados do tipo Matriz de Atributo-Valor (MAV) (BRANCO; 
COSTA, 2011), utilizados na composição da estrutura arbórea da sentença.

A modelagem da perspectiva cartográfica para os advérbios altos e baixos, 
pode demonstrar que a categoria analisada acarreta atomicidade na estrutura 
sentencial. Os traços de natureza formal e de funcionalidade distribuídos na 
MAV fornecem explicitações dos traços que os licenciam na sentença, entretan-
to, a análise evidencia as problemáticas históricas deste item lexical tanto na 
perspectiva linguística quanto computacional no desenvolvimento do parser. 
Por este motivo, nos limitaremos o escopo do trabalho nos aspectos iniciais da 
fase linguística e linguístico-computacional.

1. A FASE LINGUÍSTICA E A FASE LINGUÍSTICO-COMPUTACIONAL 

1 Doutorando em Linguística do Programa de Pós-graduação em Letras – UFPE.
2 Professor Doutor do departamento de Letras e do programa de Pós-graduação em Letras – UFPE.



NA PERSPECTIVA GERATIVA

Dotar as máquinas com inteligência linguística equivalente ou similar a 
nós, humanos, é um dos objetivos gerais da Linguística Computacional (dora-
vante, LC). Para isso, utilizar modelos linguísticos para o tratamento computa-
cional da linguagem natural, baseando-se nas teorias e pesquisas linguísticas 
formais clássicas e computacionais, aspirando o desenvolvimento de aplicati-
vos, aplicações e testes teóricos, tratamento e usos de corpus, dentre outros es-
tão atreladas a subárea da LC, o Processamento Natural da Linguagem (PNL).  
De acordo com Jurafsky e Martin (2010), os modelos advindos da Linguística 
fornecem regras formais para os sistemas que lidam com fonologia, morfolo-
gia, sintaxe e semântica. Apesar da aparente multidisciplinaridade utilizada 
pelo PNL, a área possui objetivos próprios ligados aos dispositivos mecânicos 
dos quais se valem dos modelos linguísticos, como a fonética, por exemplo, uti-
lizada para o reconhecimento de fala e síntese de voz em atendimentos vir-
tuais, tradutores online e leitores de ebooks. Ou a morfologia com a criação de 
corretores automáticos, programas de conjugação de verbos, e classificadores 
no nível da palavra.

Com as abordagens formais e computacionais e suas interfaces, a Lin-
guística tem privilegiado o desenvolvimento de teorias gramaticais mais 
consistentes e psicologicamente mais realistas. A utilização das ferramentas 
computacionais no nível linguístico se justifica por simular vários aspectos 
da linguagem natural e analisar de forma sofisticada os modelos postulados 
(ALENCAR; OTHERO, 2011). Tendo em vista o componente da sintaxe de uma 
gramática formal que estabelece processamentos sintáticos das línguas natu-
rais de acordo com seus fenômenos de ordem e posição, definindo as relações 
de distribuição de itens lexicais em uma sentença e analisando a sua estrutura, 
a construção de sistemas de análise sintática automática, chamada de parsing, 
e das gerações automáticas de sentenças das línguas naturais se valem desses 
métodos sintáticos formais da linguística.

Diante dos modelos gramaticais que postulam o conhecimento de um in-
divíduo sobre a sua língua, os modelos gerativos especificam a faculdade da 
linguagem como um componente cognitivo entendido por uma base de proces-
sos de informações mentais e computacionais, com isto, a gramática de uma 
língua L é um princípio compatível com algoritmos de parsing, ao utilizar as 
entidades linguísticas, decide qual entidade pertence a L. Se o parser não for 
eficiente diante da complexidade computacional, se espera que o mesmo seja 
tratável perante as condições normais da execução do parser mental (BRANCO; 
COSTA, 2011).

Um modelo de gramática que obteve destaque foi a de Princípios e Parâ-
metros (P&P), modelo formulado a partir de uma série de restrições sistemá-



ticas sobre a Gramatica Universal (GU), devido à existência de fenômenos lin-
guísticos comum às línguas naturais (Princípios) e fenômenos que permitiam 
variações entre as línguas (Parâmetros). Devido as regras transformacionais 
detalhadas das estruturas sintáticas, afirmam Berwick e Chosmky (2017) que 
este modelo permitiu parametrizar e capturar diferenças entre as línguas, por 
exemplo, a diferença do Japonês que é uma língua SOV diferente do Inglês e 
do Francês que são línguas SVO, assim o português se caracteriza por ser uma 
língua SVO. Após um período de largas descobertas de Princípios e Parâmetros 
básicos da língua pela gramática gerativa, o modelo P&P foi repensado, tanto 
as regras quanto as restrições foram reduzidas a um menor conjunto “indepen-
dentemente motivado por princípios de computação ótima ou mais eficiente” 
(BERWICK; CHOMSKY, 2017, p. 16), ou seja, um sistema mais simples ou míni-
mo para os sistemas cognitivos e computacionais da sintaxe.

Dentro do modelo da P&P, a perspectiva Cartográfica de Rizzi (1994) que 
apresenta uma estrutura diferente das propostas gerativas anteriores, postula 
o domínio de C não mais como uma projeção simples, mas uma projeção cin-
dida em categorias discursivas em CP. No caso, as categorias estruturadas em 
FOCO acima de TP, formalizando a categoria FocusP ([ForceP [TopP[FocusP [ 
FiniteP [TP]]]]]), além de estruturar a Periferia Esquerda na qual o ordena-
mento é simplificado por entender que outras ordens são insuficientes para 
as projeções que se pretende realizar. Propostas complementares como a de 
Belletti (2004) que postula a existência de projeções de tópico e de FOCO “na 
posição medial da sentença, à esquerda de vP” (KATO, 2018, p. 428).

Esta abordagem pode dar folego a construção de parsers que precisam 
estruturar as sentenças com advérbios de acordo com os pressupostos da teo-
ria gerativa, por ter um conjunto de perspectivas descritivas e teóricas sobre 
os advérbios mais completa, já que os empreendimentos anteriores obtiveram 
pouco sucesso diante de uma categoria heterogênea (na sintaxe e na semânti-
ca) como o advérbio, por isto, adotamos as concepções cartográficas de Cinque 
(1999, 2006). Está abordagem define as projeções funcionais dos advérbios 
marcadas na GU como categorias funcionais que determinam a ordem de cada 
item.

Sobre as análises minimalistas, uma operação é utilizada para construir a 
estrutura necessária para a sintaxe, Merge. Uma concepção mais simples, Mer-
ge é uma operação que forma conjuntos de um objeto sintático X (um item 
lexical, funcional, ou um outro conjunto formado por Merge) e um outro objeto 
sintático Y, formando um conjunto hierarquicamente estruturado {X, Y}. Este 
objeto sintático recebe um rótulo algorítmico para satisfazer as condições de 
computação mínima. Berwick e Chomsky (2017) exemplificam a construção 
sintática com os itens lexicais Ler e livros, de acordo com os autores, Merge 
combina-os formando {ler, livros}, em seguida rotula os itens após uma busca 



mínima localizando os traços de núcleo, ou seja, os traços do elemento verbal 
ler, indo ao encontro da noção tradicional dos constituintes que identifica um 
sintagma verbal na sentença “ler livros”. A continuidade das operações fazem 
com que essas entidades sintáticas continuem em outras computações da lin-
guagem natural.

Essa modificação proporciona novas perspectivas na elaboração de par-
sers, já que a complexidade exigida diante das operações e restrições são mo-
tivadas interna e externamente graças a Merge. Outros componentes são o de 
interface sensório-motor e conceitual intencional que são mapeadas a partir 
das estruturas agrupas para os sistemas de externalização (morfofonologia, fo-
nética, prosódia, etc.) e interiorização (sistemas de raciocínio, inferências, pla-
nejamento, dentre outros). Há duas possibilidades de aplicação de Merge, em 
que a primeira possui uma familiaridade com as estruturas hierárquicas com 
as gramáticas livre de contexto (CFG), porém, difere por não atribuir rótulos 
preestabelecidos (como SV → V SN, que produz o sintagma verbal a partir de 
ler e livros: [SV [V ler] [SN livros]]) e sim, algoritmos que rotulariam o núcleo 
verbal. Diversos modelos linguísticos possuem regras combinatórias livres de 
contextos, como a Head-Driven Phrase Struture Grammar (HPSG).

A representação das estruturas formadas por Merge diferem das estrutu-
ras triangulares ordenadas pela X-barra, por não estabelecer um ordenamen-
to fixo de base, tão pouco impõem um ordenamento linear padronizado. Com 
estas características, a construção de parser mais condizentes com a evolução 
da teoria que se pretende utilizar como modelo, inevitavelmente torna obso-
leto os aplicativos anteriores que se baseavam na estrutura X-barra. Além do 
mais, é possível resolver algumas questões sobre os itens lexicais categoriza-
dos como advérbios, uma entidade heterogênea com características diversas.

2. METODOLOGIA – AS FASES DO DESENVOLVIMENTO

A metodologia assume a estratégia definida por Dias da Silva (1996), que 
propõem equacionar os problemas em três domínios complementares, tais do-
mínios são distribuídos por fases, a fase Linguístico, a fase Linguístico-Compu-
tacional e a fase Computacional. O autor defende que “as três fases sejam de-
senvolvidas sucessiva, progressiva e ciclicamente: as representações parciais 
resultantes das duas primeiras fases podem ser implementadas e, finalmente, 
testadas, completando, assim, um ciclo” (DIAS DA SILVA, 1996, p. 91). Com isto 
cada domínio é uma condição subsequente a outra fase.

A fase linguístico diz respeito ao conhecimento da linguagem de forma 
explicita sobre os fenômenos linguísticos visando o desenvolvimento dos sis-
temas de PNL. A descrição e análise dos dados do fenômeno são elaborados 



por modelos e formalismos desenvolvidos na esfera da teoria linguística. O 
formalismo desenvolvido no Programa Minimalista (PM) que melhor atende 
a descrição e define o advérbio para nossos propósitos advém da perspectiva 
cartográfica (RIZZI, 1994; CINQUE, 1999).

Na fase linguístico-computacional, há a elaboração dos modelos formais 
representacionais do domínio linguístico. Os modelos de representação tra-
táveis aqui são a projeção de traços na estrutura arbórea e as matrizes de 
atributo-valor.

E, por fim, a fase computacional ou implementacional, é a fase de codifica-
ção das fases anteriores por meio de linguagens de programação e o ambiente 
destinado a implementação. A codificação ficou a cargo da linguagem Python e 
da sua biblioteca NLTK (Natural language ToolKit), por ser uma linguagem de 
programação fácil de aprender e poderosa, também conta com o NLTK, uma 
biblioteca básica para projetos e aplicativos que visem o desenvolvimento de 
sistemas de PNL (BIRD et al, 2014).

3. A PERSPÉCTICA CARTOGRÁFICA SOBRE OS ADVÉRBIOS

A cartografia consiste de projeções cindidas à periferia esquerda da sen-
tença, como se desenhasse mapas mais detalhados das projeções, além de en-
tender que as categorias projetadas são ligadas a traços discursivos. Observan-
do as restrições impostas na hierarquia universal (HU) para as projeções com 
traços funcionais na sentença. A evidência para determinar a HU se encontra no 
fato dos advérbios serem especificadores das categorias funcionais que checam 
os traços do núcleo destas categorias. Abandonando a caraterística até então 
aceita dos advérbios como apenas adjuntos constituintes secundários e aces-
sórios, de acordo com Cinque (1999), o advérbio não é um núcleo adjungido ao 
VP ou alguma projeção dominando, como complemento, o VP. A evidência está 
no fato de que “advérbios não bloqueiam movimento de várias formas verbais 
além do fato de que alguns deles podem passar por movimento de Topicaliza-
ção e Foco, abertos a XPs, mas não a Xº” (CINQUE, 1999, p. 4). Cinque (1999) 
postula uma diferenciação entre os advérbios, os advérbios circunstancias de 
lugar, tempo, modo, meio, companhia, razão, objetivo, dentro outros. Estes ad-
vérbios são realizados tipicamente na forma preposicional ou na forma de um 
NP nu. O outro tipo são os denominados advérbios propriamente ditos, estes 
itens são rigidamente ordenados na estrutura. Estes são denominados Advér-
bios Baixos e Altos.

A hierarquia dos AdvP Funcionais é observada a partir de algumas restri-
ções impostas entre os advérbios na mesma sentença, como nos mostra o autor 
no italiano, o advérbio negativo non, normalmente é antecedido pelo advér-



bio solitamente (normalmente), e mica antecede o advérbio giá (já), vejamos 
o exemplo:

A) Alle due, Gianni non ha solitamente mica mangiato, ancora.
 ‘Às duas, G. não tem normalmente mica comido, ainda’.

B) *Alle due, Gianni non ha mica solitamente mangiato, ancora.
 “Às duas, G. tem não normalmente comido ainda”.

Com essas e outras observações, Cinque percebe que há uma hierarquia 
que deve ser levada em consideração, pois o resultado de [solitamente > mica 
> gia] formalizado com outros advérbios, pode-se chegar a um esquema das 
ordens hierárquicas definidas na GU. Mas à frente, Cinque (1999) demonstra o 
esquema para outros advérbios, por exemplo: [solitamente > mica > gia > piu 
> sempre > completamente > tutto > bene] e [francamente > fortunatamente > 
evidentemente > probabilmente > ora >forse > intelligentemente]. Diante des-
sas evidências, ele divide os tipos de Advérbios Baixos (Pré-Verbais - usually, 
again, often, already, soon, etc.) Advérbios Altos (Sentenciais – frankly, unfortu-
nately, apparently, probably, etc.) de acordo com a posição.

A estrutura resultante que representa a proposta pode ser demonstrada 
com algumas projeções internas hierarquizadas por Cinque, como podemos 
ver abaixo, o MoodActP representando o Modo Ato de Fala acima do AspRepe-
titivoP que representa o Aspecto Repetitivo:

	

Figura 1: Exemplo de projeção dos advérbios funcionais e sua estrutura cartográfica. Fonte: autor.

Essas são algumas das projeções funcionais na arquitetura sintática das 
línguas naturais propostos por Cinque (1999). Esses elementos estão relacio-
nados com as categorias funcionais de Tempo, Aspecto, Modo, Voz e Número, e 
estão ligados às categorias verbais. As evidências utilizadas por Cinque (1999) 
foram extraídas de diversas línguas europeias, asiáticas e crioulas, assim, a hie-
rarquia dos especificadores postula uma ordem universal para os funcionais.



Representar uma estrutura que dê conta desses aspectos e formalizar para 
a decodificação pode ser um tanto complexo se levarmos em conta a pluralida-
de da categoria tanto em ordem quanto em relação ao escopo na sentença. Por 
ter definições determinísticas, que seguem as determinações na GU, simular 
uma operação merge não será trabalhoso tendo em vista que os componentes 
e as funções da linguagem Python e da biblioteca NLTK facilitam o processo de 
decodificação da estrutura delineada para os advérbios altos e baixos.

3. A FASE REPRESENTACIONAL E IMPLEMENTACIONAL DOS 
ADVÉRBIOS ALTOS E BAIXOS

Após a explanação do conhecimento linguístico e sua representação, o 
próximo passo é a representação formal e os modelos propostos, no caso, o 
Cartográfico. Tais modelos são reescritos por uma gramática G do tipo gramá-
tica livre de contexto (context-free grammar - CFG). Seguindo a formalização de 
Jurafsky e Martin (2010) uma CFG de G, é formada por um quádruplo ordenado 
G = (Φ, Σ, R, S), em que: (i) Φ é um conjunto (alfabeto) de símbolos não-termi-
nais; (ii) Σ é um conjunto (alfabeto) de símbolos terminais (com a condição Φ 
∩ Σ = Ø); (iii) R é um conjunto de regras ou produção (ou substituição) <a, β > 
em que a é substituível por β, a partir da forma a → β , em que a e β são elemen-
tos de Γ*, com a condição de que a 6 = ε e a ∈ / Σ, além de β ser um item (neste 
caso, uma string, sequência de caracteres que formam palavras ou texto) dos 
símbolos de um conjunto infinito de palavras (Γ = Φ ∩ Σ); (iv) S é um símbolo 
inicial (S ∈ Φ).

Seguindo este teorema da CFG, teremos um caminho para configurar o par-
ser, aplicativo que recebera a decodificação posterior à segunda fase. Com os 
traços de atributo-valor explicitando outros tipos de informações gramaticais 
e lexicais no próprio item, a estrutura arbórea será delineada de forma mais 
simplificada, sem a necessidade de ser cindida de forma exaustiva, como nor-
malmente observamos nas estruturas cartográficas.

Ao manter os traços, observarmos o traço TP e as projeções para os ad-
vérbios <Mood speech act, Mood evaluative, Mood evidential, Mood epistemic, 
Tpast, Tfuture,... Asp continuative...>. Diante da complexidade em modelar com-
pletamente essas funções por criar uma estrutura de regras gramaticais muito 
detalhista, simplificamos as estruturas para abarcar as projeções correspon-
dentes ao item.

Exemplificando, utilizamos, com pequenas modificações e adicionaremos 
a MAV traços atribuídos ao advérbio “francamente”:



	

Figura 2: Matriz de atributo-valor com os traços do advérbio alto Ato de fala “francamente”. 
Fonte: autor.

Os componentes da MAV acima demonstram algumas características bási-
cas do item “francamente” e de “provavelmente”. No atributo Cat(egoria) é de-
finido o valor de Adv(érbio) por ser a classe pertencente do item lexical. O atri-
buto, que na verdade é uma projeção, Mood (Modalidade) é atribuído o valor de 
speech act (Ato de fala) por ser o tipo de projeção pertencente a este advérbio, a 
sua localização na sentença é definida como um advérbio Alto, o atributo Pos(i-
ção) identifica e localiza a sua ordem hierárquica entre as projeções funcionais, 
que no caso é “<>” por ser o primeiro valor e não ter nenhum antecessor, não é 
preenchido, mas o segundo marcador é o <Mood evaluative> (Modalidade ava-
liativo) que o segue posteriormente, diferente de “provavelmente” que tem os 
dois itens preenchidos. Os Atos de fala estão em uma camada muito acima das 
demais, alocados em uma camada funcional específica ou no CP.

Diante do exposto acima, após as representações linguísticas que descre-
vem e analisam o fenômeno, posteriormente são formalizadas os resultados, 
pode-se implementá-los em modelos teóricos e computacionais, para então, 
serem decodificados e podem ser representados em estruturas arbóreas como 
mostra a imagem abaixo:



A análise demonstra uma sentença em que o advérbio Ato de fala está lo-
calizado abaixo da camada do CP e acima do TP; o N “João” se encontra como 
Spec-TP e o verbo “serve” se projeta no T. As demais projeções que recebem o 
verbo se encontram vazias, mas indicam o caminho percorrido pelo verbo (com 
traços no sintagmas funcionais ficaria mais perceptível) e o N “bolo” permane-
ce na base da árvore criada. Não contrariamos Sant’ana (2010), mas decidimos 
situar o Ato de fala mais próximo ao TP do que dentro do CP. Os traços nos itens 
lexicais, apesar da organização um pouco diferente do esperado de uma MAV, é 
possível identificar os traços de concordância, tempo e categoria, confirmando 
o que Alencar (2009) observou sobre os traços enriquecerem a CFG e torná-la 
eficiente na formalização computacional de sentenças produtivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As representações formais dos fenômenos linguísticos tratados por com-
putador podem ser de grande auxílio nas pesquisas da área e muito bem apro-
veitadas na elaboração de aplicativos que pretendem emular algum aspecto 
da língua. Para se chegar a esses objetivos, os domínios do conhecimento pre-
cisam estar bem fundamentados e no estado de complementação. Cada fase 
aqui apresentadas possuem objetivos distintos se forem utilizados de forma 
independentes, mas os resultados esperados seriam incompletos. A utilização 
dos aparatos linguísticos são essenciais para o processamento natural da lin-
guagem, já que o mesmo se destina ao uso da linguagem em diversos disposi-
tivos computacionais.

Os advérbios se apresentam ainda como um fenômeno da língua que ne-
cessitam de maiores estudos descritivos e análises detalhadas, tendo em vista 
este fato, utilizamos os pressupostos da teoria gerativa a partir da perspectiva 
cartográfica, um empreendimento dentro do Programa Minimalista que visa 
detalhar (mapear) os traços discursivos das projeções funcionais. A cartogra-
fia define os advérbios como especificador das projeções funcionais, de forma 
determinada na gramática universal.

Esta característica foi fundamental para utilizamos este modelo para es-
truturar as regras para a estrutura arbórea e os traços funcionais servirem de 
atributo-valor, os traços de natureza formal e de funcionalidade distribuídos 
na MAV forneceram explicitações dos traços que os licenciam na sentença, 
entretanto, a análise evidencia as problemáticas históricas deste item lexical 
tanto na perspectiva linguística quanto computacional no desenvolvimento do 
parser e a resolução será tema de trabalhos futuros.
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A RELUTÂNCIA DO QUERER E A 
INTRANSITIVIDADE DA LIBERDADE: 

as identificações com o gênero 
em sujeitos transgêneros

Anderson Lins Rodrigues1 
Berenice da Silva Justino2

UM EFEITO DE INÍCIO...

Nesse ensaio, temos por objetivo realizar uma breve discussão teórica so-
bre os gestos de identificação com o gênero em sujeitos transgêneros. Sem a 
pretensão de esgotar a complexidade que envolve os processos e movimen-
tos contraditórios das reflexões sobre identidade, identificação com o gênero, 
afirmamos que nossas ideias se amparam na teoria do discurso de orientação 
pecheuxtiana e caminham na direção da teoria de gênero, sobretudo, conside-
rando as ideias butlerianas. 

Inicialmente, acreditamos ser necessária enfatizar a nossa compreensão 
sobre identidade de gênero enquanto efeito das experiências de sujeitos em re-
lação ao gênero, que pode ou não corresponder às expectativas sociais criadas 
em torno do sexo genital. Essas experiências podem envolver modificação da 
aparência ou função corporal por procedimentos hormonais e/ou cirúrgicos, 
como também outras expressões de gênero –modos de falar, vestimentas etc. 

Essa discussão nos permite pensar com Nery (2011, s/p) que “as pessoas 
podem viver alternadamente com duas identidades sociais, masculina e femi-
nina. Ou assumir uma posição intermediária, o gênero não marcado. Ou viver 
plenamente no tipo de sexo oposto”.

A partir dessas ponderações, é possível afirmar, grosso modo, que trans-
gênero é um termo amplo para descrever e abrigar pessoas cuja identidade e 
expressão de gênero não estão em conformidade com normas e expectativas 
sociais e ideologicamente associadas ao sexo genital/biológico. Também po-

1 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
2 Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG). 



dem ser abrigados sobre o termo transgênero os sujeitos que se auto identifi-
cam como não tendo qualquer gênero, tendo gêneros alternativos e também os 
que se identificam tendo gêneros múltiplos. 

No contexto em que usamos, buscamos abrigar na expressão “sujeitos 
transgêneros” homens e mulheres “em suas variadas e contingentes relações 
com o gênero” (BORBA, 2014, p. 11). Essa orientação está alinhada ao que pro-
põem alguns estudos que dão ênfase ao gênero construído, e não ao sexo bioló-
gico das pessoas, conforme explica Bento (2006).

1. A TRAMA IDENTITÁRIA DOS SUJEITOS 

Acreditamos que o movimento próprio de constituição dos sujeitos se dá 
pela tensão entre “a relutância do querer e a intransitividade da liberdade” 
(GREGOLIN, 2003, p. 103). Com as mudanças sociais, surgem outras possibili-
dades de ser e estar na sociedade, outras formas de ser sujeito. E aqui trazemos 
à tona o sujeito trans que, pelo gênero e sua inscrição em condições sócio-polí-
ticas, se situam nesse entremeio da conformidade e da transgressão do gênero. 

Dito isso e, agora, tentando estabelecer aproximações com a Análise do 
Discurso (AD), pensamos ser necessário avançar na discussão sobre sujeito e 
identidade. Começamos relembrando a compreensão que a AD tem do sujeito 
como categoria teórico-analítica da ordem do inconsciente e por isso, hetero-
gênea, dividida. 

Tal descentramento, que afeta e constitui os sujeitos, permite-nos anali-
sá-lo não como um indivíduo (cons)ciente do que diz, mas, ao contrário: por 
não ser livre para dizer o que quer, “a própria opção do que dizer já é em si de-
terminada pelo lugar que ocupa no interior da formação ideológica a qual está 
submetido, mas as imagens que o sujeito constrói ao enunciar só se constituem 
no próprio processo discursivo” (MUSSALIM, 2001, p. 137). 

Por isso, o discurso é constituído a partir das imagens (formações ima-
ginárias) que o sujeito faz de si e de seu interlocutor, do lugar ocupado por 
ambos no contexto da enunciação e do próprio discurso. Em face do exposto, 
é possível compreender que o sujeito, para a AD, não é visto em sua condição 
individual, mas a partir de uma posição, de um lugar enunciativo-ideológico. 

E o interesse da AD reside justamente nas diferentes formas de represen-
tação do sujeito. Portanto, para se chegar ao funcionamento do sujeito do/no 
discurso, é necessário observar sua relação com a Formação Discursiva (FD) 
que o domina, pois é por meio desse movimento de identificação que se dá a 
constituição do sujeito (INDURSKY, 2000).



É com base nessa discussão que Indursky sinaliza que essa identificação 
do sujeito com a FD se dá através do que Pêcheux denominou de “forma-sujei-
to”, ou seja, o sujeito do discurso identifica-se com um sujeito histórico, consti-
tuído pelo dizer que organiza a FD. Num primeiro momento, essa forma-sujeito 
é apresentada pelo autor como algo homogêneo, capaz de determinar não só o 
que pode e deve ser dito, como também o que pode, mas não convém que seja 
dito em dada FD. Ideia que foi aprimorada por Pêcheux no sentido de conferir 
ao sujeito do discurso a possibilidade de tomar distintas posições (desloca-
mentos) em sua relação com a FD dominante. 

Pensamos com Indursky que Pêcheux acresce uma percepção por demais 
necessária à compreensão do conceito de heterogeneidade na forma-sujeito – 
as modalidades das tomadas de posição do sujeito como o que permite obser-
var os processos e mo(vi)mentos de/entre identificação, contra-identificação 
e, ainda, des-identificação com a forma-sujeito dominante da FD. 

Explicaremos cada uma dessas modalidades de subjetivação: a primeira 
delas (identificação) revela uma identificação plena do sujeito do discurso com 
a forma-sujeito da FD que o afeta; a segunda (contra-identificação) caracteriza 
o discurso pelo qual o sujeito se contrapõe à forma sujeito; já a terceira (des-i-
dentificação), mostra o discurso do sujeito indo de encontro à forma-sujeito e 
sua FD para identificar-se com outra(s) forma-sujeito e FD. 

Essa discussão nos leva a afirmar que há um conjunto de diferentes po-
sições de sujeito, que demonstram diferentes formas de se relacionar com a 
ideologia, fazendo com que a forma-sujeito seja fragmentada pelas diferentes 
posições do sujeito. Essas reflexões são caras ao estabelecimento de aproxima-
ções e convergências com a discussão sobre identidade. 

2. GESTOS DE IDENTIFICAÇÃO COM O GÊNERO

Para avançar um pouco mais sobre as questões suscitadas acima, recorre-
remos, em um primeiro momento, a Hall (2005), quando situa que, em face do 
fenômeno da pós-modernidade, a identidade não pode mais ser vista como um 
construto fechado, em si mesmo, haja vista que se apresenta como algo frag-
mentado e descentrado que desloca o sujeito para diferentes posições sociais. 

Para Hall, o sujeito pós-moderno distingue-se do sujeito do Iluminismo e 
do sujeito sociológico, próprios dos períodos que antecederam a pós moder-
nidade. Essas modificações resultaram no “descentramento” da identidade, 
“permitindo” que os sujeitos construam identidades, que são continuamente 
deslocadas – “identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções” 
(op. cit., p. 13). 



Resultado da dinâmica social, a identidade se releva instável, o que resulta 
em “crises” de identidade que envolvem as mais diversas instâncias ideológi-
cas do Estado, como a família, a igreja, a escola etc., favorecendo a “instabili-
dade” dos sujeitos frente aos “seus” saberes e sentidos. É nesse sentido que o 
autor propõe que “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o 
mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmen-
tando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” (HALL, 
op. cit., p. 07). 

Bauman (2005) também discute essa questão, invocando a metáfora da 
fluidez/liquidez, para afirmar que a representatividade das instituições é um 
fator determinante para o desencadeamento da diversidade cultural como ins-
tância que permite aos sujeitos se depararem com múltiplas identidades, se-
jam elas desejadas, impostas ou negociadas, construídas e desconstruídas ao 
longo de sua existência. 

Analisamos, com isso, que as propostas de Hall e Bauman, guardadas as 
suas especificidades, convergem para que possamos compreender o conceito 
de identidade como uma construção histórico-política (discursiva) associada a 
uma memória que se materializa nas práticas sociais, formando diversas iden-
tidades culturais em processo constante de transformação no curso da história. 

Compreender as identidades como moventes, fragmentadas e transforma-
das, a partir de diferentes práticas e posições sociais marcadas nos diversos 
discursos, é uma forma de aceitar que “as identidades são para usar e exibir, 
não para armazenar e manter” (BAUMAN, op. cit., p. 96). 

Entendemos que, diante do processo de representação simbólica, os su-
jeitos passam por diferentes lugares identitários na relação com o outro (alte-
ridade) a partir da linguagem, do discurso. É nesse sentido que Silva (2000, p. 
79) aponta que as identidades “não podem ser compreendidas fora dos siste-
mas de significação nos quais adquirem sentidos. Não são seres da natureza, 
mas da cultura e dos sistemas simbólicos que a compõem”. 

Nessa ótica, a identidade se desenvolveria não apenas por meio de um 
processo interno, mas, sobretudo, através de um processo externo de práticas 
discursivas. “A identidade está ligada a estruturas discursivas e narrativas. A 
identidade está ligada a sistemas de representação” (SILVA, op. cit., p. 97). Des-
se modo, a identidade se dá a partir de um processo complexo, heterogêneo 
e inacabado que é construído ao longo do tempo e se ressignifica constante-
mente a partir de diferentes identificações, por isso, permanece em constante 
mutação. 

A identidade só nos é revelada como algo a ser inventado, e não descober-
to; como alvo de um esforço, um objetivo; como uma coisa que ainda se precisa 



construir a partir do zero ou escolher entre alternativas e então lutar por ela e 
protegê-la lutando ainda mais – mesmo que, para que essa luta seja vitoriosa, 
a verdade sobre a condição precária e eternamente inconclusa da identidade 
deva ser, e tenda a ser, suprimida e laboriosamente oculta (BAUMAN, op. cit., 
p. 21-22). 

Diante do exposto, não há como negar que a identidade não pode mais ser 
concebida como um fenômeno estático, como um objeto capaz de ser facilmen-
te “manuseado”. Ao contrário, é preciso concebê-la como um processo comple-
xo (uma celebração móvel3), múltiplo e que permite constantes reinvenções. 
Essas considerações favorecem a compreensão de que não há uma identidade, 
mas identidades ou, para nos ancorarmos ainda mais na AD, identificações – 
movimentos e processos de subjetivação dos sujeitos, com as quais podem se 
identificar, ainda que temporariamente. 

A partir dessa proposta, situamos aqui algumas ideias de Coracini (2003), 
na tentativa de trazer para a discussão o conceito de identificações. A autora 
propõe que, apesar da ilusão que se instaura no sujeito, a identidade perma-
nece sempre incompleta, em deriva, em processo. Assim, para não mais falar 
em identidade como algo acabado, devemos concebê-la como um processo em 
andamento, pois só é possível “capturar” mo(vi)mentos de identificação do su-
jeito, e não a sua identidade, em si, una, fechada, estanque. 

Essas identificações não ocorrem tão-somente pelo critério de classe so-
cial ou raça, por exemplo, mas a partir de “interesses” variados, como o de gê-
nero, que podem mudar conforme o sujeito seja representado ou interpelado. 
Partindo de alguns conceitos desenvolvidos por Freud e Lacan, Hall (2006, p. 
39) afirma: “a identidade surge não tanto da [suposta] plenitude da identidade 
que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que 
é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 
imaginamos ser vistos por outros”. 

Nesse sentido, Postal (2012) acresce que “a identidade está relacionada 
tanto com a demonstração de quem o sujeito quer ser, quanto com a bagagem 
de narrativas que o constituem e que podem operar na figuração efetiva de seu 
dizer-se”. Decorrem dessas afirmações a proposta de pensarmos a identidade 
não como algo imanente, mas como uma negociação entre o sujeito e os outros, 
entre os sujeitos e o Outro. Dessa forma, podemos dizer a identidade como re-
sultado da diferença e a diferença como alicerce da identidade.

Avançando nessas ideias, cremos ser por demais necessário discutir algu-
mas ideias tangenciadas por Judith Butler (1990, p. 276) acerca das temporali-
dades identitárias. A esse respeito, a filósofa defende a ideia de corporificação 

3 Expressão cunhada por Stuart Hall (op. cit.).



social da norma de gênero, quando diz que “a formulação do corpo como um 
modo de dramatizar ou ratificar possibilidades oferece um modo de entender 
como uma norma cultural é personificada e ordenada”.

Dizendo com outras palavras, Butler, ao considerar que o gênero é uma 
forma de regulação social, sinaliza que essas regulações de gênero se dão por 
meio de dispositivos específicos que passam pela ordem do legal, institucional, 
educacional, psiquiátrico, dentre outros, que são responsáveis pelo engendra-
mento dos sujeitos. Nesse sentido, não há uma separação entre esse poder re-
gulador e o próprio gênero, ou seja, aí está a regulação agindo, reprimindo os 
sujeitos e constituindo as identidades. O mecanismo de controle/regulagem é 
tal que o sujeito e “sua” identidade de gênero existem na mesma medida em 
que estão assujeitados à regulação identitária.

A partir dessas ponderações, analisamos que os discursos ditos oficiais 
(legal, educacional, psiquiátrico etc.) não necessariamente atuam para oprimir 
ou dominar as identidades dos sujeitos, mas a sua produtividade é tamanha 
que nem sempre provocam ruídos: sutilmente, vão produzindo seus efeitos so-
bre a constituição identitária dos sujeitos. Dessa forma, os discursos regulado-
res “formam” o sujeito generificado ao mesmo tempo em que produz a sujeição 
desse – a interpelação ideológica, nos termos da AD pecheuxtiana.

Nessa direção argumentativa, propomos que a identidade de gênero não é 
um a priori, uma essência imanente, mas um artefato da construção sócio ideoló-
gica. O sujeito interpelado é, assim, o resultado de sucessivas repetições que im-
põem efeitos de sentidos a esse sobre o próprio do masculino e do feminino. “Su-
jeitado ao gênero, mas subjetivado pelo gênero, o ‘eu’ nem precede, nem segue o 
processo dessa ‘criação de um gênero’, mas apenas emerge no âmbito e como a 
matriz das relações de gênero propriamente ditas” (BUTLER, 1993, p. 07). 

Ficamos, então, a pensar, a partir dessa exposição, sobre o ato de criação/
de instauração de sentidos, quando se anuncia o sexo biológico de um feto... 
toda uma rede de sentidos recai sobre aquele, até então, indivíduo, que passa a 
significar (para/pelo outro), a ser sujeito a partir do enunciado performativo: 
“é menino!” / “é menina!”. 

Entendemos que, só depois dessa instauração primeira de sentidos (talvez 
a primeira interpelação ideológica que sofre), esse sujeito é inserido nos do-
mínios de uma ou outra FD – masculina ou feminina. Inaugura-se, então, uma 
política de sentidos para/sobre esse sujeito que o constituirá e o acompanhará, 
com vistas a reforçar esse efeito naturalizante – ‘ela é uma menina’/ ‘ele é um 
menino’. 

Essa interpelação não cessa de produzir seus efeitos, porque, ao longo da 
existência desse sujeito, terá que ser reiterada através do tempo com o intuito 



de reforçar esse efeito. Nomear é, sem dúvidas, estabelecer uma norma e de-
marcar fronteiras.

Podemos deduzir que o ato de nomear o sexo biológico significa domina-
ção e coerção que instaura uma ordem de sentidos, o que nos autoriza a pensar 
com Butler (2003, p.20) que gênero é uma “identidade tenuamente construída 
através do tempo” e que vai sendo suturada nos sujeitos pelo discurso. Não é 
algo que a pessoa simplesmente é, mas algo que ela faz – performances repeti-
das, ao invés de uma maneira de ser; um efeito, e não uma causa. 

Seguindo esse raciocínio e estabelecendo relação mais estreita com o cor-
po, Louro (2006, p. 08) nos explica que

Nossos corpos constituem-se na referência que ancora, por força, a identidade. E, aparentemente, 
o corpo é inequívoco, evidente por si; em consequência, esperamos que o corpo dite a identidade, 
sem ambiguidades nem inconstância. Aparentemente se deduz uma identidade de gênero, sexual 
ou étnica de “marcas biológicas”; o processo é, no entanto, muito mais complexo e essa dedução 
pode ser (e muitas vezes é) equivocada. Os corpos são significados pela cultura e, continuamente, 
por ela alterados. Talvez devêssemos nos perguntar, antes de tudo, como determinada característi-
ca passou a ser reconhecida (passou a ser significada) como uma “marca” definidora da identidade; 
perguntar também quais os significados que, nesse momento e nessa cultura, estão sendo atribuí-
dos a tal marca ou a tal aparência. Pode ocorrer, além disso, que os desejos e as necessidades que 
alguém experimenta estejam em discordância com a aparência de seu corpo. 

Nessas condições, entendemos que o corpo pode se constituir em lugar 
privilegiado de observação dos processos de inscrição do gênero. E, ao pensar 
nas pessoas trans, podemos entrever o drama que as atravessa, pois, para exis-
tir socialmente, é preciso se alinhar – se ‘definir’, se ‘assumir’ – a uma ordem 
masculina ou feminina, de modo que esse sujeito conformado/engendrado só 
pode ser/estar na medida própria de “sua” sujeição.

Contudo, os sujeitos e os corpos nem sempre obedecem irrestritamente 
às normas pelas quais sua condição de existência é produzida. E aqui nos vol-
tamos, uma vez mais, às pessoas trans para pensar a relação conformidade/
transgressão às normas gênero enquanto práticas sujeitas à necessidade de re-
petição do mesmo que a lei reguladora pode ser reaproveitada numa repetição 
diferencial. Conforme Butler (2006, p. 59), “o gênero é o mecanismo pelo quais 
as noções de masculino e feminino são produzidas e naturalizadas, mas ele 
poderia ser muito bem o dispositivo pelo qual estes termos são descontruídos 
e desnaturalizados”. 

Essa tensão possibilita pensar que, em sendo uma norma, o gênero tam-
bém pode significar resistência. Não temos respostas conclusas para tal proble-
matização, mas pensamos ser possível pensar sobre a resistência às normas 
de gênero em sua articulação com a defesa que fez Pêcheux, ao pensar na falha 
como constitutiva, propondo que “não há ritual sem falhas”. 



Dizendo com outras palavras, ainda que a marca do nascimento (o cor-
po/a genitália) e os discursos sobre ela tentem controlar/regular os sentidos 
sobre a identidade de gênero, há uma falha d/nos sentidos dominantes sobre 
a relação dos sujeitos com o gênero. Não podemos deixar de observar que há 
um complexo processo entre a conformidade e a transgressão que joga com 
as normas de gênero, pela via do corpo, e favorecem a compreensão de que as 
identificações dos sujeitos trans com o gênero não podem ser pensadas em ter-
mos binários, mas concebendo a variança como constitutiva e o aspecto plural 
e político das identidades/identificações.

UM EFEITO DE (IN)CONCLUSÃO

Finalizamos o ensaio sem respostas definitivas, porque não as temos, mas 
levantando outras problematizações que constituem a trama das identifica-
ções com o gênero em sujeitos trans. Trata-se da nossa desconfiança de que as 
representações sobre a identidade de gênero são forjadas por uma política de 
sentidos estatal que instaura uma verdade para o gênero e, com esse gesto, o 
Estado arbitraria e reivindicaria a prerrogativa de dizer/definir a identidade 
de gênero e as condutas tidas como próprias de um ou outro gênero. 

Seria, então, por esse raciocínio, que o Estado incluiria/integraria, pela 
ótica da normatização/normalização, as pessoas trans, considerando que, para 
isso, há a necessidade de forjar um sujeito político que se apresente como ho-
mem ou mulher, o que reforçaria a ideia de que o gênero precisa ser demarcável. 

Enfim, voltamos, uma vez mais, para a noção de sujeito que, de acordo com 
o escopo teórico da AD, o entende não como indivíduo ou sujeito empírico, mas 
como aquele que carrega consigo marcas do social, do ideológico e do históri-
co, tendo a ilusão de ser dono e fonte do sentido, quando seu dizer está sempre 
envolvido pelo tecido sócio histórico que se articula ao linguístico para signifi-
car e nele ressoar. Ferreira (2007, p. 104), a esse respeito, nos ensina: “Se não 
houvesse a falta, se o sujeito fosse pleno, se a língua fosse estável e fechada, se 
o discurso fosse homogêneo e completo, não haveria espaço por onde o sentido 
transbordar, deslizar, desviar, ficar à deriva”. 

É precisamente essa falta que vai acabar tornando-se o lugar do possível 
para o sujeito desejante e para o sujeito interpelado ideologicamente, que está 
sempre em busca da completude. Como sabemos, o sujeito é afetado pela lin-
guagem, pela ideologia e pelo inconsciente, deixando em cada um deles um 
furo, e é em torno desse furo que irá se travar o embate pela completude – es-
paço “vazio” e lugar para o discurso do Estado emprenhar de sentidos sobre o 
que é/como é ser homem, ser mulher e, ainda, a que identidade de gênero os 
sujeitos devem convergir.



REFERÊNCIAS 

BAUMAN, Z. Identidade. Entrevista a Benedito Vecchi. Trad. bras. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 2005. 

BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 

____. Défaire le Genre. Paris, Éditions Amsterdam, 2006. 
____. Subjects of desire: Hegelian reflections on twentieth-century France. New York, Columbia University Press, 

1999.
____. The psychic life of power – theories in subjection. California, Stanford University Press, 1997. 
____. Bodies that Matter. On the discursive limits of “sex”. New York, Routledge, 1993.
BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro: Editora 

Garamond, 2006. 
CORACINI, Maria José. Subjetividade e identidade do(a) professor(a) de português. In.: Identidade e discurso. 

Campinas: UNICAMP, 2003. 
____. A celebração do outro na constituição da identidade. In: Revista Organon. V. 17, n. 35. Porto Alegre: Instituto 

de Letras da UFRGS, 2003, p. 201-220.
GREGOLIN, M. R. Sentido, sujeito e memória: com o que sonha nossa vã autoria? In.: BARONAS, R. (Org.) Análise 

do Discurso: as materialidades do sentido. 2 ed. São Carlos: Claraluz, 2003. P. 47-58. 
____. Foucault e Pêcheux na análise do discurso – diálogos e duelos. São Carlos: Claraluz, 2004. 
HALL, Stuart. Quem precisa de Identidade. In: Identidade e diferença. Tomaz Tadeu da Silva (org). Petrópolis, RJ, 

2000. 
____. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
INDURSKY, F. A fragmentação do sujeito em Análise do discurso. In: CAMPOS, M. Discurso, memória, identidade. 

Porto Alegre: Editora Sagra Luzzatto, 2000, p. 71-81.
LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes (Org.). O corpo educado – pedagogias 

da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
MUSSALIM, F. Análise do discurso. In: BENTES, A.; MUSSALIM, F. (Org.). Introdução à lingüística: domínios e fron-

teiras. São Paulo: Cortez, 2001, p.101-142. 
PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso. 4. ed. Trad. Eni Orlandi et al, Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009. 
____. O discurso: estrutura ou acontecimento. 5. ed. Tradução de Eni Orlandi, Campinas, SP: Pontes, 2008. 
____. [1984] Ousar pensar e ousar se revoltar. Ideologia, marxismo, luta de classes. Décalages. Vol. 1. 2014.
POSTAL, R. Mascarilha e récita: estratégias contemporâneas de figuração identitária. 2012.
SILVA, M. V. da. A escolarização da língua nacional. In: ORLANDI, E. P. (org.) Política linguística no Brasil. Campinas, 

SP: Pontes, 2007.
SILVA, T. T. (org.). Identidade e Diferença. A perspectiva dos estudos culturais. 2ed, Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.



AQUISIÇÃO VARIÁVEL DE SEQUÊNCIAS 
TRICONSONANTAIS Ct/d]σC POR 

APRENDIZES CAMPINENSES 
DE INGLÊS COMO L2

Felipe Santos dos Reis4

INTRODUÇÃO

Este trabalho tenciona investigar o comportamento de aprendizes cam-
pinenses de inglês no processo de aquisição de um padrão variável que ainda 
apresenta lacunas na literatura. Apesar de ser uma das variáveis mais bem des-
critas na sociolinguística (BAYLEY, 2007), o apagamento das oclusivas coronais 
do inglês é amplamente examinado no contexto de posição final de palavras, 
havendo poucos estudos com foco na elisão de /t,d/ em posição medial. Desse 
modo, buscaremos analisar o processo de aquisição pelo qual passa a interlín-
gua de aprendizes campinenses no que se refere especificamente à produção 
de /t,d/ entre duas consoantes heterossilábicas. Nosso interesse por esse tipo 
específico de sequência consonantal se deve a algumas diferenças no que con-
cerne à estruturação interna das sílabas no inglês e no português, bem como 
às estratégias específicas de cada língua para lidar com esse tipo de sequências 
consonantais.

Partindo do pressuposto básico de que as estruturas da língua não são 
condicionadas apenas por fatores internos ao sistema, conjecturamos que a 
produção de saídas de inglês como L2 mais semelhantes às saídas de inglês 
como L1 dependerá de variáveis tanto internas quanto externas. No que con-
cerne às variáveis linguísticas, tencionamos investigar o papel da sonoridade 
nas diferentes sequências, como forma de verificar se há uma inter-relação 
entre a aplicação de estratégias de reparo – tanto de epêntese vocálica quan-
to de apagamento – e sequências que apresentam reversos de sonoridade, ou 
seja, movimentos de sonoridade na coda e no contato silábico que violam o 
Princípio de Sequência de Sonoridade (SELKIRK, 1982) e o Princípio do Ciclo 

4 Mestre em Linguagem e Ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da UFCG. Atualmente, 
é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFPB.



de Sonoridade (CLEMENTS, 1990) (doravante PSS e PCS, respectivamente). As 
variáveis externas, por sua vez, serão controladas a fim de identificar aqueles 
fatores que podem ter uma influência mais forte nas saídas mais próximas e 
mais distantes daquelas produzidas por falantes de inglês como L1, a exemplo 
do nível de proficiência, do gênero e da faixa etária.

Levando-se em consideração a escassez de investigações com foco nos so-
taques nordestinos do PB (CARDOSO, 2005; LUCENA; ALVES, 2010; LUCENA; 
ALVES, 2012), este estudo tenciona investigar a aquisição fonológica de um pa-
drão fonológico do inglês como L1 por parte de aprendizes que utilizam um 
dialeto que, poder-se-ia pertinentemente dizer, corresponde a uma variedade 
não padrão e até mesmo estigmatizada do PB. Com relação à escolha por um 
falar nativo oriundo da região Nordeste do Brasil, muito além da mencionada 
insuficiência de estudos focalizando dialetos nordestinos do PB, coadunamos o 
posicionamento de Bayley (2007) quando o autor afirma que, desde seu surgi-
mento como paradigma de pesquisa no final dos anos 1960 e início da década 
de 1970, a sociolinguística variacionista tem demonstrado interesse pelo estu-
do científico de variedades estigmatizadas e não padronizadas, como forma de 
combater estereótipos linguísticos.

De fato, professores(as) de inglês pertencentes às comunidades linguísti-
cas em questão se veem comumente limitados(as) a consultar pesquisas que 
fornecem descrições e discussões de evidências empíricas com base nas neces-
sidades e dificuldades relativas apenas a uma parcela do vasto grupo de apren-
dizes de inglês no contexto do Brasil, embora evidências incidentais possam 
demonstrar a esses(as) profissionais outras facetas e realidades do processo 
de aprendizagem da língua inglesa. 

Diante do exposto, levando-se em conta a complexidade inerente ao pro-
cesso de aprendizagem de uma L2 e a escassez de estudos com foco nos dia-
letos falados na região Nordeste do Brasil, este estudo, sociolinguisticamente 
orientado, tenciona responder às seguintes perguntas de pesquisa:

a)  quais variantes emergem nas saídas de aprendizes campinenses de 
inglês como L2 no processo de aquisição de sequências consonantais 
com (t)/(d) flanqueados por consoantes heterossilábicas?; e

b)  qual variável independente exerce maior influência nas saídas de 
aprendizes de inglês como L2 naturais de Campina Grande (PB)?.

1. AQUISIÇÃO DE L2

Um aspecto essencial que tem sido enfatizado em estudos na área de Aqui-
sição de Segunda Língua (doravante, ASL) diz respeito à sistematicidade da 



variabilidade na interlíngua de aprendizes (BAYLEY, 2007; TARONE, 2006). O 
termo “interlíngua” foi inicialmente conceituado por Selinker (1972) com re-
ferência a um sistema linguístico distinto da L1 do indivíduo e da L2 que está 
sendo aprendida, mas que, entretanto, está associado a essas línguas (nativa 
e alvo) do(a) aprendiz. Assim sendo, a interlíngua passou a ser considerada 
como uma língua única do aprendiz (NOYAU, 1990 apud BAYLEY, 2007), que 
não pode ser completamente elucidada com base apenas em aspectos linguís-
ticos da L1 e L2. Contudo, por se tratar de um sistema linguístico por definição, 
segue que a interlíngua de aprendizes de L2, embora individual e única, apre-
senta semelhanças, em termos de variação, com as línguas naturais de modo 
geral, sendo, portanto, também caracterizada pela “heterogeneidade ordena-
da” (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968, p. 100), comum a todas as línguas 
humanas. De acordo com Guy (2007, p. 5):

A variação fonológica em todas as línguas é maciçamente estruturada e ordenada; há um com-
ponente aleatório, de tal modo que a realização de superfície de um determinado enunciado não 
pode ser previsto categoricamente, mas os padrões de realizações em contextos particulares são 
probabilisticamente estruturados com grande regularidade – certas realizações são fortemente fa-
vorecidas por determinados contextos fonológicos (GUY, 2007, p. 5, tradução e grifo nossos).

Segundo Bayley (2007), a variabilidade da interlíngua de aprendizes de L2 
pode ser probabilisticamente restrita por fatores que não incluem tão-somen-
te aspectos linguísticos relativos à L1 e/ou L2 dos aprendizes, mas também 
por aspectos sociais, a exemplo do contexto social, e pelas características do 
falante. Por conseguinte, além das mencionadas diferenças entre os padrões 
da L1 e os da L2 – as quais, convém salientar, podem ser prováveis de explicar 
comportamentos semelhantes ou idênticos de indivíduos pertencentes a uma 
mesma dada comunidade linguística quando a variação estiver relacionada 
mais fortemente a variáveis linguísticas –, outros fatores precisam ser levados 
em consideração no contexto de pesquisas em sociolinguística variacionista, 
posição esta veementemente apregoada pelo autor:

Investigação na abordagem variacionista, em contraste com a pesquisa que busca uma única expli-
cação abrangente, presume que a variação da interlíngua, como a variação em qualquer língua, é 
susceptível de ser sujeita à influência de não uma, mas de várias influências contextuais (BAYLEY, 
2007, p. 135, tradução nossa).

Diante de tal realidade, Bayley (2007) propõe a adoção, por parte de pes-
quisadores variacionistas, do Princípio de Múltiplas Causas, como forma de 
buscar verificar a força relativa apresentada pelos diferentes fatores associa-
dos à variação investigada, ao invés de almejar descobrir qual fator único cau-
sa tal variação, partindo do pressuposto básico de que “vivemos num mundo 
multifatorial, onde provavelmente nenhum fenômeno seja realmente monofa-
torial” (GRIES, 2009, p. 238) e de que seria um tanto reducionista analisar a 



língua, enquanto “[...] um fenômeno único, sem análogo significativo no mundo 
animal” (CHOMSKY, 1968/2006, p. 59), a partir da identificação de um fator 
único que motivasse uma dada variação.

Ainda segundo Sperbeck e Strange (2010, p. 195), “[m]arcação está re-
lacionada à frequência de uma estrutura linguística em línguas do mundo e 
é frequentemente aplicada para prever relativa dificuldade na aquisição.” As-
sim, devido ao fato de serem menos frequentes nas línguas do mundo que os 
encontros CC, a combinação de três consoantes, seja dentro de uma sílaba ou 
entre fronteiras silábicas, é concebida como acarretando maiores dificuldades 
na aquisição, de modo que “[p]esquisas em aquisição de primeira língua geral-
mente relatam que as crianças pequenas tendem a produzir encontros CC com 
mais precisão do que os encontros CCC” (GIERUT; CHAMPION, 2001; SMIT, 
1993 apud SPERBECK; STRANGE, 2010, p. 195). As autoras explicam que as 
diferentes sequências consonantais não são adquiridas da mesma forma tanto 
por falantes nativos(as) quanto por aprendizes não nativos(as), dado que as 
sequências mais marcadas tendem a ocasionar mais erros que aquelas menos 
marcadas.

Um processo tão complexo quanto o da aprendizagem de L2 necessita ser 
investigado de forma tal que seja possível identificar o peso relativo que cada 
fator exerce no padrão variável de uma dada saída. No caso deste estudo, o foco 
recairá sobre a unidade mínima da estrutura prosódica (SELKIRK, 1984), mais 
exatamente, sobre a aquisição de um constituinte silábico considerado débil na 
literatura (SELKIRK, 1982). 

2. METODOLOGIA 

Dentre as diversas perspectivas através das quais as pesquisas podem ser 
conduzidas na grande área de ASL, a exemplo da psicologia, antropologia, so-
ciologia, neurolinguística, psicolinguística, linguística cognitiva, etc., adotare-
mos os pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística variacionista 
com vistas à investigação da variação na interlíngua de aprendizes campinen-
ses de inglês como L2 referente à produção de sequências consonantais con-
tendo as oclusivas coronais flanqueadas por consoantes heterossilábicas.

A fim de realizar a pesquisa, dados orais foram coletados com um total de 
24 aprendizes de inglês como L2 naturais do município de Campina Grande, a 
segunda maior cidade do estado da Paraíba, e, mediante aceitação do convite e 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, lhes foi solicitado 
que lessem uma lista de 160 palavras em inglês, todas inseridas na frase-veí-
culo “The word is...”. De modo geral, 43 dessas frases-veículo contêm vocábu-
los com as sequências Ct/d]σC, enquanto as 117 restantes são encerradas com 



palavras distratoras, para evitar uma eventual conscientização dos(as) infor-
mantes acerca do padrão de interesse. Todas as frases-veículos foram apre-
sentadas na tela de um computador portátil com o uso do aplicativo Microsoft 
PowerPoint. 

O segundo instrumento de coleta de palavras em língua inglesa consistiu 
na exibição de um conjunto de três imagens por slide, com o objetivo de captu-
rar dados orais advindos de um contexto semiespontâneo de fala e, com isso, 
de verificar também se há diferenças significativas entre os índices de aplica-
ção das variantes aventadas dependendo do tipo de instrumento utilizado.

As produções de palavras/frases em voz alta pelo grupo de informantes 
foram capturadas em áudio através do software Audacity, v. 2.0.6 (MAZZONI; 
DANNENBERG, 2011). Posteriormente, os dados foram submetidos à análise 
acústica via Praat, v. 5.3.56 (BOERSMA; WEENINK, 2013), para garantir maior 
precisão e confiabilidade aos sinais capturados das diferentes manifestações 
fonéticas de (t, d) entre consoantes heterossilábicas. Por fim, os dados foram 
codificados a fim de receber tratamento estatístico por meio do software Gold-
Varb X, v. 3.0b3 (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005).

O Quadro 1 sintetiza as 10 variáveis independentes externas e internas, 
respectivamente, levadas em conta neste estudo, bem como seus diferentes 
fatores:

Quadro 1 – Variáveis controladas no estudo

Variáveis Fatores

Gêneros Mulheres cis e homens cis

Níveis de proficiência em L2 Básico, intermediário e avançado

Faixas etárias Jovens e adultos(as)

Instrumentos de coleta Frases-veículo e imagens

Contextos anteriores Consoantes coronais, dorsais e labiais

Índices de sonoridade da consoante anterior 
a (t,d) 11 - /r/, 7 - /n/, 3 - /s, f/ e 1 - /k/

Segmentos perdidos em coda (t) e (d)

Contextos posteriores Consoantes coronais, dorsais e labiais

Níveis de sonoridade da consoante seguinte 
a (t,d) Sonoridade maior, igual a, ou menor que a de (t,d)

Alterações nas produções das palavras
Sem alteração, redução de outra consoante da 
sequência, acento modificado, consoante alterada, 
vogal alterada, duas ou mais modificações

Fonte: Elaborado pelo autor.



3. ANÁLISE DOS DADOS

Levando-se em conta o fato de que todos(as) os(as) informantes produzi-
ram 43 palavras cruciais no primeiro instrumento de coleta em inglês e de que 
metade de tais aprendizes produziu de zero a cinco palavras cruciais no segun-
do instrumento de coleta, capturamos um total de 1.071 ocorrências do fenô-
meno que interessa ao nosso estudo, ou seja, sequências consonantais com as 
oclusivas coronais flanqueadas por consoantes heterossilábicas.

Na primeira rodada dos dados, o programa de análise estatística GoldVarb 
X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005) realiza uma análise univariada, 
fornecendo um arquivo de resultados contendo a frequência geral e as porcen-
tagens com que ocorreram as três variantes produzidas pelo grupo de infor-
mantes, quais sejam:

a) sem aplicação de qualquer regra: 

– 

b) com aplicação da regra da L1 de epêntese vocálica: 

–      

c) com aplicação da regra da L2 de simplificação da sequência consonantal:

– 

Vejamos os valores percentuais e numéricos referentes ao uso de cada va-
riante no Gráfico 1:

Gráfico 1 – Frequência global das três variantes

Fonte: Elaborado pelo autor.



De modo geral, o grupo de aprendizes investigado aqui produziu um nú-
mero ligeiramente maior de saídas com aplicação de estratégias de reparo, ten-
do havido, portanto, 529 ocorrências com a manutenção dos três membros das 
sequências Ct/d]σC em L2, o que corresponde a 49% desse total de dados, e 
542 saídas com aplicação de regras fonológicas. Os dados ainda revelam que a 
inserção vocálica em meio a consoantes heterossilábicas foi aplicada nas saí-
das em L2 com uma frequência levemente maior que aquelas com regra de 
eliminação das oclusivas coronais. Em termos numéricos, isso significa que 
houve 288 ocorrências demonstrando inserção de vogal epentética após [t,d] 
(o que equivale a 27%), enquanto 254 saídas apresentando a simplificação da 
sequência consonantal por apagamento (o que corresponde a 24%).

A primeira rodada realizada pelo programa no nosso corpus levou em con-
ta todos os 30 fatores distribuídos dentre os nove grupos contendo as variáveis 
independentes linguísticas e extralinguísticas. Essa análise forneceu um arqui-
vo de células que traz informações relativas à quantidade de ocorrências e aos 
percentuais para cada uma das três variantes em relação a todos os fatores 
desses grupos. Contudo, para a obtenção de valores em pesos relativos e níveis 
de significância, é necessário proceder à rodada binária. O Quadro 2, que mos-
tra todos os grupos analisados nessa rodada binária, bem como aqueles que 
foram selecionados pelo programa como sendo relevantes para a aplicação de 
reparos:

Quadro 2 – Grupos de fatores na rodada binária

Grupos analisados Grupos selecionados

Gêneros Índices de sonoridade da consoante anterior a 
(t,d)

Níveis de proficiência em L2 Níveis de proficiência em L2

Faixas etárias Níveis de sonoridade da consoante posterior a 
(t,d)

Instrumentos de coleta Segmentos perdidos em coda

Contextos anteriores Contextos posteriores

Índices de sonoridade da consoante anterior a 
(t,d) -

Segmentos perdidos em coda -

Contextos posteriores -

Níveis de sonoridade da consoante seguinte a 
(t,d) -

Alterações nas produções das palavras -

Fonte: Elaborado pelo autor.



Como mostra o Quadro 2, as variáveis “gêneros”, “faixas etárias”, “instru-
mentos de coleta”, “contextos anteriores” e “alterações nas produções das pa-
lavras” não foram selecionadas na análise de regressão logística realizada pelo 
software por meio do método denominado “step up”, que realiza cálculos pro-
gressivos como forma de testar a significância dos fatores e, então, distribuí-los 
por ordem de seleção. 

A seleção fornecida pelo procedimento step up foi confirmada pelo step 
down (com cálculos regressivos), tendo as três mencionadas variáveis também 
sido eliminadas nessa etapa subsequente da análise binomial, o que significa 
que os fatores nesses três grupos não são relevantes para o condicionamento 
da variação, ou seja, para a aplicação de estratégias de reparo em (t) ou (d) 
entre consoantes heterossilábicas. Como explicam Lima e Lucena (2008, on-li-
ne), “[o] ideal é que a seleção feita pelo step-up e a eliminação, pelo step-down, 
apresentem distribuição complementar: os grupos de fatores não selecionados 
são também eliminados”, tendo precisamente ocorrido isso com as variáveis 
independentes “gêneros”, “faixas etárias”, “contextos de produção”, “contextos 
anteriores” e “alterações nas produções das palavras”.

As variáveis independentes classificadas como sendo estatisticamente sig-
nificativas durante o procedimento step up de análise da regra variável apre-
sentam um valor-p equivalente a 0.002, o que demonstra a confiabilidade dos 
dados, já que atende ao critério de significância estabelecido pelo programa 
para rejeitar a hipótese nula, ou seja, a hipótese de que não há associação algu-
ma entre as variáveis independentes e o fenômeno de variação investigado. No 
nosso caso específico, as chances de que a hipótese nula seja verdadeira são de 
apenas 2 em 1000 (2/1000=0.002), que corresponde a um risco bem menor 
que o limite de 5 em 100 (i.e., 0.05) do limiar estabelecido pelo software.

Um total de cinco variáveis independentes, sendo uma externa e quatro 
internas, demonstra ter efeito na aplicação de regras de reparo em (t) ou (d) 
entre consoantes heterossilábicas, através da simplificação da coda medial 
complexa – seja por meio da redução ou da epêntese. De acordo com a análise 
multivariada realizada na segunda rodada pelo GoldVarb X, o gatilho para apli-
cação da regras de reparo em codas mediais complexas encerradas em (t) ou 
(d) envolve a sonoridade das consoantes anteriores a esses sons, como pode 
ser visto na Tabela 1:

Tabela 1 – Índices de sonoridade das consoantes anteriores a (t,d) nas sequências do tipo Ct/d]σC

Fatores Apl./Total % Peso Relativo

Fricativas desvozeadas (/s,f/) = 3 344/484 71,1 .66

Nasal (/n/) = 7 133/306 43,5 .61



Oclusiva desvozeada (/k/) = 1 43/120 35,8 .25

Aproximante rótica ([ɹ]) = 11 22/161 13,7 .11

Input: .494

Significância: .002

Fonte: Elaborada pelo autor.

De modo geral, os dados demonstram que a aplicação de estratégias de 
reparo nas estruturas silábicas de L2 é favorecida quando a oclusiva coronal 
surda se encontra precedida pelas fricativas desvozeadas /s,f/ na coda medial, 
apresentando um índice de sonoridade equivalente a 3 e peso relativo, .66. A 
nasal coronal, que possui uma sonoridade mais elevada, i.e., 7, também moti-
vou a simplificação das codas complexas, com peso relativo de .61. Vejamos, 
inicialmente, algumas questões relativas às fricativas /s,f/ em contexto ante-
rior ao de /t/, para, então, focalizarmos a nasal.

As fricativas desvozeadas /s,f/ apresentam um índice de sonoridade rela-
tivamente baixo, com base na hierarquia de sonoridade relativa desenvolvida 
por Parker (2011), estando acima apenas das oclusivas e africadas desvozea-
das, respectivamente. Assim, as sequências /ft.n/, /ft.ʃ/, /ft.k/, /ft.m/, /st.m/, /
st.n/, /st.l/, /st.p/, /st.b/, /st.d/, /st.k/, /st.f/, /st.ʧ/, que apresentam obstruin-
tes pós-vocálicas – i.e., /ft, st/ – mantendo uma baixa distância de sonoridade 
entre si, equivalente a 2 nesses casos, foram as mais propensas à aplicação das 
estratégias de reparo para a simplificação dessas codas complexas. 

A Tabela 1 mostra que, das 484 codas mediais encerradas por /t/ prece-
dido por alguma das fricativas desvozeadas /s,f/, 344 ocorrências (71,1%) so-
freram algum tipo de alteração em sua estrutura silábica, seja por meio do apa-
gamento de /t/ ou da inserção vocálica após esse segmento: dessas 344 codas 
em que /t/ se encontrava precedido por /s/ ou /f/, houve aplicação da regra de 
epêntese vocálica em 164 ocorrências, em comparação com 180 dados conten-
do apagamento. Com isso, percebemos que diversas palavras, como “swiftness”, 
“liftman”, “postman” e “restless”, por exemplo, sofreram mais reparos na forma 
de apagamento (“sof[Ø]ness”) ou epêntese (“lift[i]man”) que aqueles vocábulos 
contendo uma aproximante rótica [ɹ] antes de /t,d/, como no caso de “hear-
tbreak”, “shortcut” e “hardcover”, cujas codas possuem uma distância de sonori-
dade alta (DS = 10 no caso de [ɹt], e DS = 7 em [ɹd]). 

Assim, o apagamento de [t] após as fricativas desvozeadas parece atender 
ao princípio proposto por Clements (1990), designado “Ciclo de Sonoridade”, 
segundo o qual o perfil de sonoridade do tipo silábico preferido nas línguas na-
turais do mundo apresenta uma diminuição mínima de sonoridade do núcleo 
e da coda.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Julgamos que a seleção da sonoridade das consoantes anteriores como 
sendo uma variável estatisticamente significativa pelo programa reforça o sta-
tus da coda enquanto um subconstituinte silábico, tendo em vista que as con-
soantes que entram em contato em tal posição obedecem a fortes restrições 
fonotáticas, ao contrário da maior liberdade observada no que concerne às 
consoantes posteriores a (t,d).

Além disso, as codas com uma distância de sonoridade alta entre seus 
membros, como /rt/ e /rd/, não favoreceram a aplicação de estratégias de re-
paro, tendo ocorrido em apenas 22 das 161 ocorrências, o que corresponde a 
13,7%, com peso relativo de .11. Já os encontros consonantais com uma distân-
cia de sonoridade baixa, como é o caso daqueles formados por /s,f/ antes de 
/t/ (DS = 2), engatilharam a aplicação de regras com vistas à simplificação da 
coda, como revelam 344 das 484 ocorrências. Porém, os encontros com platôs 
nas codas, como /kt/, não foram os que mais promoveram reparos, como espe-
rado. O fato de que /kt/ se manteve inalterado em 77 das 120 ocorrências, em 
comparação com 30 casos de epêntese e 13, de apagamento, pode ser justifica-
do, a nosso ver, pelo fenômeno de Afrouxamento da Condição de Coda.

Embora nunca cheguem a fazer parte do mesmo constituinte silábico no 
PB, as consoantes /k/ e /t/ podem ocorrer juntas sem uma vogal epentética 
intercalar, sobretudo em posição medial de palavras, como “as.pec.to”, “co.nec.
tar”, “fic.tí.cio”, “in.tac.to”, “in.vic.to”, “pac.to”, “in.tros.pec.ti.vo”, etc. Apesar da 
possibilidade (ou mesmo da tendência!) de se ouvir uma vogal após /k/, existe 
também um movimento, sobretudo em contextos mais formais de comunica-
ção, de buscar silenciar a manifestação de tal vogal, afrouxando a condição de 
coda, que não licencia obstruintes no PB (com exceção de /S/). Conjecturamos 
que esse afrouxamento percebido em algumas palavras do português se mani-
feste também na interfonologia de falantes de L2.
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O TRABALHO DE REFLEXÃO 
FONOLÓGICA REALIZADO POR UMA 

PROFESSORA ALFABETIZADORA
José Carlos de França Filho5

INTRODUÇÃO

Este estudo investigou as atividades que uma professora do primeiro ano 
do ensino fundamental desenvolveu em sua sala de aula para realizar reflexão 
fonológica (RF). O objetivo foi identificar a frequência, o tipo e a diversidade do 
trabalho de RF desenvolvido. Para tanto, quantificamos os momentos em que 
esse trabalho foi realizado e, em seguida, analisamos como ele era desenvolvido. 

Entendemos que, para otimizar o processo de aprendizagem da leitura e 
da escrita (de alfabetização), é necessário também refletir sobre os princípios 
do sistema de escrita alfabética (SEA) que mobilizam conhecimentos a respeito 
dos aspectos sonoros das palavras (LEAL 2005; MORAIS, 2012; SOARES, 2016). 
Partimos, então, do conceito de consciência fonológica (CF), que é considerada 
“um grande conjunto ou uma ‘grande constelação’ de habilidades de refletir 
sobre os segmentos sonoros das palavras” (MORAIS, 2012, p. 84).

Com relação ao trabalho de RF, partimos da ideia de que as atividades pro-
postas podem variar quanto ao tipo de operação realizada pelo aprendiz, ao 
segmento sonoro envolvido e à posição em que tal segmento ocorre no interior 
das palavras. Assim, espera-se que os aprendizes sejam estimulados, por exem-
plo, a contar as sílabas de palavras e comparar palavras quanto ao número de 
sílabas (identificando se uma palavra é maior que outra ou se têm a mesma 
quantidade de sílabas); a dizer uma palavra maior (ou menor) que outra; a 
identificar palavras que começam com a mesma sílaba; a produzir palavras que 
começam com a mesma sílaba; a identificar palavras que rimam; a produzir 
palavra que rima com outra; a identificar palavras que começam com o mesmo 
fonema (MORAIS, 2012).

A seguir apresentamos os caminhos trilhados no desenvolvimento da 
pesquisa.

5 Doutorando em Educação – UFPE. 



1. PERCURSO METODOLÓGICO

Durante dez dias, observamos a prática docente de uma professora do 1º 
ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Recife – PE. O 
período de observação foi dividido em dois momentos de cinco dias seguidos, 
com um intervalo de uma semana entre eles. 

A partir da escuta das gravações das aulas observadas, selecionamos os 
trechos em que havia menção ao trabalho com habilidades fonológicas e, em 
seguida, com base na análise de conteúdo (BARDIN, 2011), procedemos à cate-
gorização das diversas formas em que tal trabalho se concretizou e à criação de 
quadros-síntese, visando à obtenção de uma visão geral dos tipos de práticas e 
atividades de consciência fonológica propostos. 

Os resultados obtidos são apresentados a seguir.

2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS E RESULTADOS

Inicialmente, quantificamos os momentos em que o trabalho com as ha-
bilidades fonológicas em sala de aula foi realizado durante as dez jornadas de 
aula observadas e, em seguida, analisamos como era desenvolvido tal trabalho 
de RF pela professora. 

2.1 A frequência do trabalho de reflexão fonológica realizado pela 
professora

O quadro 01, a seguir, mostra quantas vezes foram observados momentos 
envolvendo a RF na sala da professora durante os 10 dias de observação. Des-
tacamos que estamos considerando “reflexão fonológica” os momentos em que 
essa reflexão também envolveu as relações entre fonemas e grafemas. 

Quadro 01 - Frequência dos momentos de reflexão fonológica realizados

Dias observados Quantidade de momentos  
de reflexão fonológica

1º dia 5

2º dia 3

3º dia 7

4º dia 4

5º dia 6

6º dia -



7º dia 7

8º dia 4

9º dia 5

10º dia 5

TOTAL 46

Fonte: Dados da pesquisa.

Como vemos, a professora trabalhou de forma intensa as habilidades fo-
nológicas, tendo realizado esse tipo de trabalho em praticamente todos os dias 
observados, num total de 46 momentos. 

Destacamos que alguns dos momentos de reflexão fonológica realizados 
– e contabilizados no quadro 01 – não foram exatamente planejados, isto é, a 
professora aproveitava uma determinada atividade ou situação para realizar 
a reflexão sobre os aspectos sonoros das palavras. Tais momentos de trabalho 
“ocasional” serão ilustrados mais adiante. 

O quadro 02, a seguir, registra o número de vezes em que foram identifi-
cadas situações de RF de modo “previsto” (isto é, aparentemente, inserido no 
planejamento de atividades a serem realizadas no determinado dia) e “ocasio-
nal”, tal como definimos acima. 

Quadro 02 - Frequência do trabalho de reflexão fonológica previsto e ocasional

Momentos previstos de reflexão fonológica 37 / 80,4%

Momentos ocasionais de reflexão fonológica 9 / 19,6%

Fonte: Dados da pesquisa.

A partir desse quadro, constata-se a ocorrência de momentos de reflexão 
fonológica de forma ocasional na prática docente da professora. Ela, por exem-
plo, numa aula de matemática, realizou análise fonológica de palavras apresen-
tadas no livro didático, como se observa no extrato de aula que segue:



P: Vejam aí em cima, na parte de baixo [do livro], o que tá escrito?

A: Calendário.

P: Calendário. Contem quantas letras tem essa palavra calendário.

A: [Ca-len-dá-rio]...

P: Letras... 

A: 10.

P: Quantas sílabas?

A: [Ca-len-dá-rio]; 4 sílabas.

P: [Ca-len-dá-rio]; 4 sílabas. Este é o calendário de 2013... 

(22/10/2014)

Consideramos pertinente essa iniciativa de inserir a reflexão fonológica 
no percurso de outras atividades com objetivos mais amplos. Por outro lado, 
defendemos a necessidade de um ensino específico, sistemático e, portanto, 
intencional, dessas habilidades, algo predominante na prática da professora, 
conforme nos indica o quadro 02.

2.2 O trabalho de reflexão fonológica realizado pela professora 

Nesta seção, discutiremos sobre o tipo e a diversidade do trabalho de re-
flexão fonológica que foi conduzido pela professora.

2.2.1 O tipo de reflexão fonológica realizado

Para análise do tipo de RF realizado pela professora, levamos em consi-
deração os segmentos sonoros mobilizados, ou seja, verificamos se a RF foi 
realizada no nível da sílaba, das unidades intrassilábicas (aliterações e rimas) 
ou do fonema. Obtivemos os seguintes dados apresentados no quadro a seguir:

Quadro 03 - Frequência de momentos de reflexão fonológica em função da unidade sonora enfatizada

UNIDADE SONORA ENFATIZADA FREQUÊNCIA

NÍVEL DA SÍLABA 17 / 37%

NÍVEL DA RIMA 14 / 30,4%

NÍVEL DO FONEMA 08 / 17,4%

NÍVEIS DIVERSOS 07 / 15,2%

TOTAL 46

Fonte: Dados da pesquisa.



Como vemos no quadro 03, foi preciso acrescentar a categoria “níveis di-
versos”, tendo em vista que houve momentos em que não foi possível especi-
ficar a unidade sonora da palavra que estava sendo enfatizada, já que a refle-
xão fonológica não se fixava em um único elemento. Isso ocorreu, por exemplo, 
quando a professora utilizou jogos de análise fonológica, como se pode ver no 
extrato abaixo:

A professora dividiu os alunos em duplas e distribuiu os jogos – um para cada dupla. Uma aluna com 
necessidades especiais ficou com sua acompanhante. A professora ficou em uma das duplas e os alu-
nos das outras duplas vinham até ela tirar suas dúvidas sempre que necessitavam.

A1: Tia, vê se tá certo.

P: Isso aqui é cano... Cano tá dentro de galho? [Tu-cano] – [cano]... [tu-cano], [tu-cano]. Tem que falar 
as duas palavras pra ver se uma tá dentro da outra...

(...)

A2: Tia, tá certo?

P: Nããão... Alho não tem nada a ver com lampião... 

A2: Soldado.

P: Alho não tem nada a ver com soldado...

A2: Alho – galho.

P: Alho – galho. Muito bem!

(...)

P: Gato. Ga... Ga... Leo, como é ga... ga...?

A3: C?

P: Aí fica CA. Ca-sa; a gente escreve casa todos os dias. A gente escreve “tarefa de CA-SA”, CA-SA. É GA... 
GA... Letra G... GA-TO. Agora: G-A – GA; T-O – TO, GATO.

A3: G-A – GA; T-O – TO, GATO.

(...)

P: P-A – PA, N-E – NE, L-A – LA, PANELA; J-A – JA, N-E – NE, L-A – LA, JANELA; C-A – CA, N-E – NE, L-A – 
LA, CANELA. Agora, se eu tirar a primeira letrinha de cada uma, ficam as três iguais: –ANELA, –ANELA, 
–ANELA. Se eu botar o P, fica PANELA; se eu botar o J, JANELA; se eu botar o C, CANELA. (A reflexão foi 
feita a partir das cartelas do jogo.)

(...) (21/10/2014)

Observa-se no trecho da aula acima que ora o foco da reflexão está em seg-
mentos sonoros que vão além da sílaba; ora no som da sílaba e ora no fonema 
inicial. 

O quadro 03 mostra ainda que, na prática da professora, há o predomínio da 
análise fonológica (AF) no nível da sílaba (com 17 ocorrências), sendo também 
bastante frequentes reflexões no nível da rima (com 14 ocorrências). O primeiro 
ponto ressaltado parece revelar que ela entende que o trabalho de AF no nível da 



sílaba é muito produtivo para o avanço das crianças que estão no processo inicial 
de alfabetização, tal como defendem Freitas (2004) e Morais (2012). 

Essa preferência fica evidente quando a professora realiza a reflexão no 
nível da sílaba mesmo em momentos em que o foco da atividade parecia ser a 
rima. Segue um exemplo em que isso foi observado:

Tratava-se de uma atividade com o seguinte comando: “Circule a parte que é igual em cada grupo [leia-
-se pares] de palavras”. A professora começou pelo primeiro par (estranho/banho). Todas as palavras 
eram de um poema rimado intitulado “Poema do nada”, lido por ela para os alunos, antes da atividade. 
As palavras que formavam cada par eram escritas uma abaixo da outra (sem separá-las em sílabas).

P: Atenção, olhando pra cá. E-S – ES, T-R-A – TRA, N-H-O – NHO, ESTRANHO. B-A – BA, N-H-O – NHO, 
BANHO. (Apontava para as sílabas à medida em lia.) Eu quero que vocês me digam qual é a sílaba igual 
nessas duas palavras. 

A1: H-O.

P: A sílaba. Não são as letras não. A sílaba. O pedaço igual. Qual é o pedaço da palavra que é igual?

A: H-O.

P: Só o H e o O? H-O é uma sílaba?

A: Não.

P: ES-TRA-NHO. BA-NHO. Qual é a sílaba igual?

A2: A

P: Tem nenhuma sílaba A aí não. A sílaba ES é igual?

A: Não.

P: A sílaba BA é igual?

A: Não.

P: A sílaba NHO é igual?

A: Sim.

P: NHO e NHO. As duas sílabas iguais NHO. Então circula NHO e NHO.

(...)

Antes de dar continuidade à análise dos outros pares de palavras, a professora dirigiu-se até nós e fez 
o seguinte comentário: “Isso é uma atividade que tá pedindo para circular a parte que é igual, mas eu 
tô usando a sílaba só, porque eles estão precisando identificar sílaba”. 

(06/11/2014)

Assim como em outros momentos de análises fonológicas realizados, duas 
questões chamam a atenção na prática da professora: o uso da escrita como 
apoio para as análises, bem como o uso de pares de palavras. De fato, o uso de 
pares de palavras escritos como apoio para realizar reflexão fonológica esteve 
muito presente em sua prática, como pode ser observado no trecho da aula 
acima, ilustrando a ideia de esquemas profissionais (GOIGOUX; VERGNAUD, 
2005). Vale observar ainda que, apesar de essa atividade apelar para a per-



cepção visual das crianças, a professora consegue direcionar o trabalho para a 
reflexão sobre os sons. 

O quadro 03 nos sugere também que a professora parece perceber, acerta-
damente, que atividades no nível do fonema são muito complexas e, portanto, 
pouco necessárias para o avanço das crianças em fase inicial do processo de 
alfabetização, tendo em vista a pouca ênfase dada a essa unidade sonora da 
palavra nas reflexões realizadas. 

2.2.2 Diversidade das operações cognitivas no trabalho de reflexão 
fonológica realizado

No que se refere à diversidade do trabalho com as habilidades fonológicas, 
consideramos no quadro 04, a seguir, as operações cognitivas mobilizadas nos 
diferentes segmentos sonoros enfocados durante os momentos de AF observa-
dos ao longo da pesquisa. Para isso, tomamos por base operações mencionadas 
por Freitas (2004), Aragão e Morais (2013), Morais (2012).

Ainda sobre as informações do quadro 04, abaixo, destacamos, inicialmen-
te, que foram considerados apenas os momentos de RF em que foi possível 
identificar a unidade sonora foco da reflexão, tal como indicado no quadro 03, 
apresentado no item anterior. Nesse sentido, consideramos o total de 39 mo-
mentos de reflexão fonológica realizados pela professora.

Quadro 04 - Tipos e frequência das operações cognitivas por segmento sonoro enfatizado

OPERAÇÃO COGNITIVA SEGMENTO SONORO

NO NÍVEL DA SÍLABA

Síntese 2

Segmentação 5

Identificação 2

Exclusão 3

Transposição 5

NO NÍVEL DA RIMA

Identificação 11

Produção 3

NO NÍVEL DO FONEMA

Inclusão 1

Exclusão 2

Substituição 6



Fonte: Dados da pesquisa.

O quadro 04 nos indica que a professora, além de contemplar diferentes 
segmentos sonoros em seu trabalho, ela o faz abrangendo diversas operações 
cognitivas. No nível da sílaba, observa-se uma boa diversificação entre as ope-
rações requeridas nas abordagens fonológicas realizadas, com uma sutil preva-
lência da segmentação e da transposição. Seguem dois momentos em que essas 
duas operações foram enfatizadas:

SEGMENTAÇÃO – A professora entregou parte de uma folha quadriculada para cada aluno e pediu 
para que numerassem a primeira coluna, de um até cinco, pulando um quadrinho. E continuou:

P: Vejam só... Eu vou dizer uma palavra e vocês vão me dizer o contrário dessa palavra. Vejam só... São 
as palavrinhas do poema. A primeira palavrinha é ENROLA. Qual é o contrário de ENROLA?

A1: DESENROLA.

P: DESENROLA. ENROLA-DESENROLA. Agora, me digam: quantas sílabas tem DESENROLA?

A: [DE-SEN-RO-LA]. Quatro.

P: Vamos contar juntos. [DE-SEN-RO-LA]. Quatro sílabas. Agora, vocês vão pintar, no número 1, quatro 
quadrinhos. Um do ladinho do outro, certo? Um... Dois... Três... Quatro. Pintamos quatro quadrinhos 
porque DESENROLA tem quatro sílabas: [DE-SEN-RO-LA]. (Deu um tempo para os alunos pintarem em 
suas fichas.) Pronto? Todos pintaram? Agora, a segunda palavra lá do número 2 é EMBOLA.

A2: DESEMBOLA.

P: DESEMBOLA. Muito bem! Agora, quantas sílabas tem DESEMBOLA?

A: Quatro.

P: Vamos contar juntos? [DE-SEM-BO-LA]. Quatro sílabas. Então, lá no número 2, vamos pintar quatro 
quadrinhos. (dá uma pausa) Pronto? Agora a terceira palavra é GOSTA.

A: DESGOSTA. (alguns alunos disseram NÂO GOSTA e a professora explicou que era uma palavra só)

P: DESGOSTA. Quantas sílabas tem DESGOSTA?

A: Duas. Quatro.

P: [DES-GOS-TA]. Três sílabas. Lá no número três, vamos pintar três quadrinhos.

(...) (20/10/14)



TRANSPOSIÇÃO – A professora passou uma atividade no quadro com o seguinte comando: “Tro-
que as sílabas e forme novas palavras.”. Deu um tempo para os alunos fazerem. Depois, conferiu, 
coletivamente:

P: P-A – PA, T-A – TA, PATA. (Os alunos pronunciavam junto com a professora.) Vamos trocar as sílabas 
de lugar? O TA que tava no final vem pro início e o PA que tava no início vai pro final.

A1: TAPA.

P: T-A – TA, P-A – PA, TAPA. 

T-O – TO, P-A – PA, TOPA. O PA que tá no final vem pro início e o TO que tá no início vai pro final. 

A: PATO. (A professora pronunciou o O com som aberto.)

P: P-A – PA, T-O – TO, PATO.

L-O – LO, B-O – BO, LOBO. O BO era no final vem pro início; o LO era no início vem pro final: B-O – BO, 
L-O – LO, BOLO.

A: BOLO.

P: C-A – CA, P-A – PA, CAPA. O PA do final vem pro início e o CA que era no início vem pro final. P-A – PA, 
C-A – CA, PACA.

(...) (22/10/2015)

No nível da rima, houve uma predominância da operação de identificação 
sobre a produção, estando a primeira presente em 11 dos 14 momentos em 
que essa unidade sonora da palavra foi foco de reflexão. A despeito dessa pre-
dominância, vale ressaltar a realização das duas operações, garantindo, assim, 
certa variabilidade das reflexões propostas nesse nível, conforme se pode ob-
servar nos seguintes extratos de aula:

IDENTIFICAÇÃO – A professora leu um poema sobre o camaleão e relacionou-o com 
outro texto lido sobre animais. Em seguida, trabalhou, oralmente, identificação de 
rimas com os alunos:
P: Agora, eu quero que vocês me digam que palavras rimam com CAMALEÃO.
A1: SABICHÃO.
P: SABICHÃO. SABICHÃO-CAMALEÃO. As duas palavras terminam com...
A: ÃO.
P: Com ÃO. Agora, que palavra rima com CAMISINHA? (A professora leu de novo o 
poema para que os alunos percebessem a resposta.)
A: AMARELINHA.
P: CAMISINHA-AMARELINHA. As duas palavras terminam com NHA. CAMISINHA-
-AMARELINHA. (Mais uma vez, destacou só a extensão da sílaba.) Agora, outra pa-
lavra que rima com CAMALEÃO.
A2: MONTÃO.
P: MONTÃO. CAMALEÃO-MONTÃO. Tem outra palavra que rima com CAMISINHA. 
(Leu de novo o poema.)
A: PINTADINHA.



P: PINTADINHA. AMARELINHA-PINTADINHA (De novo, destacou só a extensão da 
sílaba.).
(...) (27/10/2014)

PRODUÇÃO – A professora escreve no quadro uma atividade com o seguinte coman-
do: “Escreva palavras que rimem com BOCÃO.”. Ela também escreveu os números 
de 1 a 8, para que os alunos escreverem 8 palavras. Deu um tempo para eles respon-
derem no caderno e depois foi ao quadro para responder a tarefa coletivamente:
P: Quem me diz uma palavra que rime com BOCÃO?
A1: CÃO. (A professora logo escreve no quadro, como faria com as demais palavras 
desta atividade)
P: Agora, olhem aqui pra BOCÃO. E olhem pra CÃO. Vejam: CÃO tá dentro da palavra 
BOCÃO. Se eu tirar BO fica CÃO, não é isso? Outra palavra que rima.
A: CHÃO.
P: CHÃO. Com que letra começa CHÃO?
A: C.
P: Depois do C...
A: H e ÃO.
P: Outra palavra.
A: PÃO.
P: PÃO. Ô palavra pequenina, hein? Quê mais?
A2: CANHÃO.
P: CANHÃO. Outra.
A: PORTÃO.
P: PORTÃO.
(...) (05/11/2014)

Por fim, embora as operações com fonemas sejam consideradas mais com-
plexas, especialmente para alfabetizandos em estágio inicial, a professora con-
cretizou variações pertinentes com essa unidade sonora. Observe-se o extrato 
a seguir:

INCLUSÃO/EXCLUSÃO – A professora realizou, coletivamente, uma atividade com 
o seguinte comando: “Acrescente ou retire letras para transformar as palavras nos 
nomes das figuras.”
P: Qual é a primeira figura que tem aí?
A: Ponte.
P: Uma ponte. Olhem pra cá: P-O – PO, T-E – TE, POTE. Aqui está escrito POTE, não é 
isso? O que eu tenho que fazer nessa palavra para ter PONTE? Tem que acrescentar 
letra ou tem que tirar letra?
A: Colocar letra.
P: Quem é que sabe que letra tem que colocar? Vejam: [PO-TE], [PON-TE], [PON-TE], 
[PON-TE]. Tenho que tirar uma letrinha ou colocar uma letrinha? [PO]... Eu preciso 
escrever [PON]... Escutem bem. Vou falar de novo: aqui eu tenho PO e preciso escre-



ver [PON]. Vejam como eu tô falando. Escutem: [PON]-[TE]... E aí? Tem que tirar ou 
colocar letra? 
A: Tirar. Colocar.
P: Tenho que colocar uma letrinha para ficar [PONTE]. Vejam: assim é PO e eu tenho 
que escrever [PON]. Então, eu vou colocar essa letra aqui, ó: letra N. Aí fica PON. 
PONTE. [PON]-[TE].
A: PONTE.
P: Agora, olhem pra cá. Se eu tirar essa letra N, que palavra fica?
A: POTE.
P: POTE. Muito bem! Se eu colocar a letra N, fica...
A: PONTE.
P: PONTE. Vocês conseguem ouvir o som da letra N? [PON]-[TE], [PON]-[TE]. Conse-
guem ouvir? Percebem a diferença? [PO] e [PON]? 
A: Sim.
P: Qual é o desenho agora?
A: Pena.
P: Uma pena. Vamos ver que palavra tá aqui? P-E – PE, com R – PER, N-A – NA, PER-
NA. O que eu faço com essa palavra pra ficar PENA? Eu tenho que tirar ou colocar 
letra?
A1: Tirar.
P: Tirar o que Paula?
A1: O P.
P: Se eu tirar o P, fica [ERNA]. Vejam PERNA. Eu preciso escrever [PENA].
A: Tira o N.
P: Você tá ouvindo a letra N? [PERNA], [NA], tem a letra N. Olhe para essa palavra 
PERNA. Tem que olhar pra ela... [PERNA]. Pra ficar [PENA] eu faço o quê?
A2: Coloca S.
P: Você tá ouvindo o S? [PERNA]. Eu tenho que tirar uma letra dessa palavra. Alguém 
sabe que letra é pra tirar?
A3: O P.
P: Se eu tirar o P, a gente viu que fica [ERNA]. Que letra eu tiro daqui pra ficar 
[PENA]?
A4: R.
P: R. Muito bem, Paulo! Se eu tirar o R, P-E – PE, N-A – NA, PENA. E se eu colocar o R 
nessa palavra? Aqui no meio... Fica...
A4: PERNA.
P: PERNA.
(...) (07/11/2014)

Nesse excerto, destaca-se o fato de a docente ter-se apoiado na forma es-
crita das palavras para realizar as reflexões no nível do fonema, o que é reco-
mendado, sobretudo, para análises nesse nível, numa tentativa de tornar mais 
palpáveis unidades tão abstratas (MORAIS, 2012). 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A professora alfabetizadora pesquisada desenvolveu um trabalho de refle-
xão fonológica de forma intensa, tendo sido realizado em 9 dos 10 dias obser-
vados, durante a maior parte da jornada diária de aula.

O tipo de reflexão fonológica realizado focou, quase sempre, um dos seg-
mentos sonoros da palavra, indicando que a professora parece ter clareza dos 
objetivos a serem atingidos em cada momento de reflexão realizado.

O trabalho de reflexão fonológica foi diversificado, uma vez que foram vá-
rias as operações cognitivas mobilizadas nas atividades e práticas observadas, 
a saber: síntese, segmentação e transposição (de sílabas), identificação (de sí-
labas e rimas), inclusão (de fonemas), exclusão (de sílabas e fonemas), produ-
ção (de rimas), substituição (de fonemas);

Destaca-se ainda a frequente utilização da escrita como apoio nas refle-
xões fonológicas realizadas.

A docente reconhece, portanto, a importância dos conhecimentos metafo-
nológicos para a alfabetização.
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ENTRE TV E INTERNET: 
uma proposta de modelo para 

explicar a participação do público 
em programas televisivos6

Pedro Paula de Oliveira Vasconcelos7

INTRODUÇÃO

Vivemos o resultado de profundas transformações técnicas e culturais, 
cuja origem remonta à década de 1990. No centro dessas mudanças, estão a 
digitalização dos meios e dos dados, o advento da web (com suas interfaces 
amigáveis) e a emergência de diferentes práticas sociais, geralmente ligadas à 
apropriação criativa das tecnologias disponíveis (LEMOS, 2002). Tais proces-
sos têm ganhado o título genérico de cibercultura. De acordo com Santaella 
(2010), trata-se de uma formação heterogênea, interativa e global, capaz de 
reunir todas as linguagens em um espaço multifacetado. Por sua vez, Castells 
(1999) identifica um paradigma que alcança as mais diversas faces da vida 
contemporânea, remodelando protocolos e colocando em xeque certezas sedi-
mentadas. Alteram-se as formas de se relacionar, de aprender e de ensinar, de 
consumir, de produzir bens simbólicos, de trabalhar etc.

Especificamente no campo midiático, o diagnóstico é de um cenário ins-
tável e em deslocamento constante. Consolidados no século XX, sob uma ra-
cionalidade distinta, os meios de comunicação de massa8 (revista e jornais im-
pressos, cinema, rádio e televisão) não permanecem os mesmos na presença 
de ambientes imersivos, audiências fragmentadas e gerações habituadas à ho-
rizontalidade da internet. Para sobreviver, mantendo relevância social e chan-

6 Em vários momentos, este artigo recupera e compila aspectos da pesquisa de Mestrado desenvolvida no Pro-
grama de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com o 
título: ‘Vem com a gente na hashtag’: uma análise semiótica da participação do público em programas televisivos 
sobre futebol. 
7 Aluno de Mestrado do PPGCOM-UFPE. Contato: pedrovasconcelos2309@gmail.com. 
8 Aqui, tomamos a ideia de cultura das massas no mesmo sentido de Santaella (2010). Segundo a autora, trata-se 
de uma formação cultural, predominante no século XX, em que conteúdos são produzidos de maneira uniforme 
para uma audiência indistinta – que tem poucas oportunidades de resposta. Isso não significa, é bom ressaltar, 
qualquer passividade dos sujeitos. 



ce de lucro, as grandes indústrias têm se adaptado ao presente contexto. “Os 
gigantes buscam se recolocar na nova configuração tecnossocial, percebendo 
que a cibercultura (imediata, multimodal, rizomática) requer a transversalida-
de, a descentralização” (LEMOS, 2002, p. 71). 

De um lado, as mídias clássicas procuram se combinar aos dispositivos 
móveis e digitais, inclusive adotando parte de suas gramáticas (SCOLARI, 
2014). Hoje, qualquer veículo tradicional possui páginas on-line, contas nas 
redes sociais e extensões nos aplicativos de celular. Com o desdobramento das 
plataformas, despontam projetos que se beneficiam da remissividade entre 
elas e da circulação de conteúdos. 

De outro lado, tenta-se estreitar a relação com os públicos, também modi-
ficada no decurso da cibercultura. Para Jenkins (2008, p. 28), o que se percebe 
é uma certa redistribuição de forças entre os ‘enunciadores oficiais’ e os espec-
tadores: eles deixam de ocupar papeis completamente separados, a exemplo 
do padrão massivo, e começam a ser “participantes interagindo de acordo com 
um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo”. Agora, 
o consumidor é definido não só pela capacidade de receber e traduzir mensa-
gens, mas de utilizar as mídias; de compartilhar e de classificar toda sorte de 
dados; de elaborar e difundir as próprias criações, à revelia do sistema comer-
cial, e de subverter narrativas consagradas. 

Diante desse cenário tão complexo, nosso objetivo é discutir uma estraté-
gia cada vez mais usada pela televisão analógica – e que pode ser vista, justa-
mente, como uma resposta do meio aos desafios da atualidade. Com bastante 
frequência, diversos programas estimulam a participação do público, solicitan-
do dele um tipo de engajamento que ultrapassa o cognitivo e alcança o somáti-
co. Ou seja, convida-se o telespectador não só a assistir às atrações (da ‘manei-
ra tradicional’), mas a elaborar mensagens de texto, gravar vídeos e tirar fotos. 
Via internet, esse material é enviado às emissoras e, muitas vezes, acaba sendo 
utilizado no decorrer dos produtos audiovisuais, incidindo sobre sua textuali-
dade. Por meio desse expediente, a TV opera em duas rotas: primeiro, serve-se 
do potencial do ciberespaço para construir canais de diálogo e de aproximação. 
Busca ainda fidelizar um indivíduo que vem demandando intervenção direta 
naquilo que acompanha (JENKINS, 2008).

Acreditamos que, dentro dos programas televisivos, os procedimentos de 
colaboração seguem uma lógica contínua e reiterada, a despeito da diversidade 
de estilos e de mecanismos enunciativos. Em outras palavras, pode-se identifi-
car um modo geral de funcionamento da participação – algum tipo de estrutura 
que permanece constante em todos os processos. É o que vamos sugerir neste 
trabalho a partir de um modelo explicativo.



Na próxima seção, detalharemos o corpus que nos serviu de base. Em 
seguida, será a vez de abordar nosso referencial teórico-metodológico: a se-
miótica de linha francesa. Desenvolvida por Algirdas J. Greimas, essa disciplina 
sempre manteve um olhar muito característico sobre os objetos, definido pela 
constituição de esquemas suficientemente gerais, capazes de identificar regu-
laridades (LANDOWSKI, 2017). Além disso, nas últimas décadas, a semiótica 
se aproximou do cotidiano e dos textos midiáticos, reforçando-se enquanto 
ferramenta de análise. Por fim, já no último tópico, vamos apresentar o nosso 
modelo, batizado de percurso da participação. 

1. DELIMITAÇÃO DO CORPUS 

Como citamos há pouco, o convite à interferência do público tem se mos-
trado um mecanismo muito recorrente na TV. Em nenhum segmento, porém, 
essa prática aparece de forma tão visível quanto no esportivo. Mais especifica-
mente, os programas sobre futebol estão fazendo da colaboração um elemento 
intrínseco ao gênero. Portanto, partiremos desse domínio para chegar a uma 
compreensão geral do fenômeno. 

De acordo com Betti (1997), o futebol integra a paisagem da televisão bra-
sileira, daí que não faltam produtos voltados a essa temática. Com tantas pos-
sibilidades, optamos pela TV por assinatura. Ao contrário do sistema aberto 
e generalista, aqui as emissoras se concentram em áreas específicas (séries, 
noticiários, vida animal, desenhos animados etc.), o que leva à expertise e à 
experimentação. Elas falam para grupos que têm interesse direto em algum 
assunto, a ponto de querer criticar, envolver-se, interferir. E mais: no caso do 
esporte, temos espectadores-torcedores, passionalmente ligados ao time do co-
ração (TOLEDO, 2000). 

No primeiro semestre de 2018, quando realizamos o levantamento dos 
dados, havia cinco veículos com conteúdo eminentemente futebolístico na te-
levisão fechada: (1) BandSports; (2) Espn Brasil; (3) Esporte Interativo; (4) 
Fox Sports e (5) SporTV9. Identificados os canais, o passo seguinte consistiu no 
mapeamento das grades de programação, para depois apontarmos quantos e 
quais programas costumam convocar quem assiste de casa. No final, chegamos 
a 32 atrações distintas. Como o objetivo desta pesquisa requer um conjunto 

9 O BandSports é uma emissora criada em 2002 e faz parte do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A ESPN 
Brasil nasceu em 1995, sendo a primeira filial da ESPN fora dos Estados Unidos. Por sua vez, o Esporte Interativo 
estreou em 2007 como um canal distribuído para antenas parabólicas, chegando depois à TV por assinatura. Em 
agosto de 2018, teve as atividades encerradas. Ainda assim, decidimos mantê-lo no corpus porque as estratégias 
observadas em suas atrações contribuíram sobremaneira para a compreensão do nosso fenômeno. Já o Fox Sports 
pertence a uma grande empresa mundial de entretenimento, a Fox Entertainment Group Inc. Atua no Brasil desde 
2012. Finalizando a lista, o SporTV, que faz parte do Grupo Globo, surgiu em 1991, como Top Sports (SANTOS, 
2013). 



amplo, estava definido o nosso corpus. Examinamos três edições de cada pro-
duto televisivo, durante os meses de março e abril de 2018, totalizando 96 edi-
ções. A relação completa aparece abaixo:

Quadro 1: atrações analisadas durante a pesquisa.

Emissora Atrações analisadas

Bandsports Baita Amigos // Depois do Jogo

ESPN Brasil Bate-Bola Bom Dia // Bate-Bola Debate // Bate-Bola na Veia // ESPN Agora // 
Futebol no Mundo // Linha de Passe // Resenha ESPN

Esporte Interativo + 90 // +90 Rodada // 2 Toques // Conexão EI // De Placa // Fim de Papo // Jogan-
do em Casa // Melhor Futebol do Mundo // Noite de Craques

Fox Sports A Última Palavra // Bom Dia Fox // Boa Tarde Fox // Expediente Futebol // Fox 
Sports Rádio // Jogo Sagrado // Rodada Fox

SporTV Bem, Amigos // É Gol // Giro da Rodada // Redação SporTV // Seleção SporTV // 
Tá na Área // Troca de Passes

Fonte: elaboração própria.

Apesar de numerosos, tais programas podem ser analisados em conjunto 
porque apresentam certas qualidades que os aproximam (além do futebol e 
da participação do público). Via de regra, há mais afinidades do que diferen-
ças, começando pelas linhas editoriais: nelas, prevalece a factualidade, seja a 
preparação das equipes em disputa, seja o resultado das partidas. Invariavel-
mente, os temas pautados têm a ver com o esporte de alto rendimento, com os 
atletas de ponta e com os torneios de prestígio.

Os modos de apresentação também se repetem. Sempre há um ou dois ân-
coras, encarregados de mediar os debates sobre os temas da vez ou de divulgar 
as notícias recentes, ‘chamando’ a entrada de repórteres nos centros de treina-
mento e nos locais das disputas. Também é comum a presença de comentaris-
tas, que têm a tarefa de avaliar o desempenho de jogadores, atletas e árbitros, 
além de julgar o nível das competições. 

Outra característica que assemelha os 32 programas é o fato de serem 
todos ao vivo. Nesse tipo de arranjo, a produção, a transmissão e a recepção 
dos conteúdos audiovisuais acontecem simultaneamente, ou seja, o instante 
em que o enunciador elabora as atrações é o mesmo no qual o enunciatário 
as recebe e as consome. Trata-se, portanto, de um texto em ato, que só apare-
ce na duração fugaz que o constitui enquanto tal, não existindo nem antes e 
nem depois disso (FECHINE, 2008). Ele se desenvolve aos poucos a partir da 
relação entre as instâncias enunciativas, de sorte que se conserva um traço de 
obra inacabada, a ser concluída no próprio fazer televisual. Ao optarmos por 
produtos ao vivo, definimos o tipo de participação que nos interessa investigar: 



uma colaboração sincrônica, na qual os comunicadores convocam a atividade 
do público e esperam um retorno imediato.

Considerando esse conjunto de edições, passamos a observar de perto 
as estratégias de engajamento propostas pela instância de mídia: formas de 
convite, regras de conduta, protocolos de exibição dos materiais enviados etc. 
Durante o percurso, a semiótica de origem francesa nos serviu de lente para 
encarar o fenômeno. Assim, é importante tecer algumas considerações, ainda 
que pontuais, sobre a disciplina. 

2. APONTAMENTOS SOBRE A SEMIÓTICA DE LINHA FRANCESA

Criada nos anos 1960, a partir dos estudos pioneiros de Algirdas Greimas 
e colaboradores, a semiótica de linha francesa é uma teoria geral da signifi-
cação. Com base em seus postulados, tudo aquilo que se apresenta enquanto 
objeto de sentido – os discursos, as ações ou mesmo a vida – ganha o estatuto 
de texto, cabendo identificar o que cada texto diz e como ele faz para dizer o 
que diz (LANDOWSKI, 2017).

Um dos pilares da disciplina é o pensamento gerativo, segundo o qual o 
conteúdo de qualquer enunciado pode ser decomposto em três níveis de aná-
lise: discursivo, narrativo e fundamental. Em um plano mais próximo à ma-
nifestação (discursivo), o sentido aparece de maneira multiforme, através de 
elementos ‘palpáveis’ que retratam o mundo natural, gerando efeitos de rea-
lidade (FIORIN, 2014). Esse patamar, no entanto, presta contas a outro nível 
(narrativo), agora abstrato, cuja função é definir leis gerais de funcionamento 
e determinar princípios organizadores. Ou seja: todos os textos, embora se re-
velem diversamente, apresentam regularidades capazes de serem apreendidas 
e ordenadas. Existe também um estágio ainda mais elementar (fundamental), 
composto apenas de invariantes de natureza lógica. 

Dentro dos limites deste artigo, focaremos na teoria da narratividade, ela-
borada por Greimas (1975). Barros (2005) explica que o propósito do nível 
narrativo é simular a história do homem – seja a trajetória do indivíduo que age 
sobre o mundo em busca de um valor, seja a comunicação, contratual ou polê-
mica, entre as pessoas. Mas para ‘encenar o espetáculo da vida’, esse patamar 
não articula unidades concretas, porque sua pretensão é generalizante. Aqui, 
pelo contrário, só existem unidades sintáticas de caráter formal, os actantes. 
No interior das narrativas10, eles ocupam o lugar do que seriam seres humanos, 
animais, coisas ou conceitos, desprovidos, contudo, de investimento semântico 

10 Vale ressaltar um aspecto: a narratividade é componente de todos os textos (inclusive os midiáticos) – e não 
apenas de um determinado gênero da literatura. Para que haja uma narrativa mínima, basta existir uma transfor-
mação entre dois estados sucessivos e diferentes (FIORIN, 2014). 



e/ou ideológico. De acordo com Bertrand (2003), a semiótica adota um dispo-
sitivo actancial básico formado por sujeito, objeto e destinador. 

O sujeito é o núcleo da narrativa – aquele que persegue metas, cumpre 
projetos e efetua as performances. Ele ganha existência a partir das relações 
que estabelece com os objetos, as quais são conjuntivas (ter a possa do objeto) 
ou disjuntivas (não o possuir). Já o destinador é quem, ou o quê, ‘empurra’ o su-
jeito na direção dos objetivos, transmitindo valores e dotando-o dos atributos 
necessários para realizar as ações. Costuma ser quem manda ou promete, li-
sonjeia ou seduz, incentiva ou desafia. Mencionemos um exemplo do cotidiano: 
narrativamente, o aluno que estuda para uma prova do colégio é um sujeito em 
busca de conjunção com o objeto ‘passar de ano’. Nesse cenário, os destinado-
res podem ser a escola que oferece aprovação, o pai que ameaça com castigo, o 
estímulo do próprio aluno etc. 

Outra importante contribuição de Greimas (1975) foi articular os percur-
sos desses actantes, e as interações entre eles, dentro de um quadro global da 
organização narrativa – o esquema narrativo canônico. Trata-se de um modelo 
de referência e de previsibilidade, que procura explicar as fases mediante as 
quais cada um de nós concebe a vida como projeto, realização e destino. São 
quatro os estágios: manipulação, competência, performance e sansão11.

A manipulação é a etapa na qual o sujeito adquire o impulso necessário 
para realizar qualquer atividade. Ele só embarca em algum projeto (como es-
tudar ou ler uma poesia) se, antes, acreditar nas vantagens envolvidas. Não 
haveria narrativa sem essa motivação, sem um querer ou um dever fazer (LAN-
DOWSKI, 1992). Levando em conta as relações entre os homens, cabe ao des-
tinador convencer o sujeito a agir, por meio de argumentos persuasivos ou 
dissuasivos. Se a manipulação for exitosa, fica estabelecido um contrato – e a 
narrativa segue adiante.  

Chega-se então à fase da competência, em que o destinador capacita o su-
jeito, doando um saber fazer e/ou poder fazer. Apenas com esses pré-requisi-
tos, a jornada do herói tem como continuar. Nas palavras de Greimas e Cortés 
(2016), a competência é o que torna possível o fazer: o estudante só vai conse-
guir uma boa nota se assistir às aulas; um mestre de obras só constrói uma casa 
se tiver qualificações para tal. 

Convencido sobre as vantagens do projeto e capacitado a agir, o sujeito 
realiza uma performance, quando acontece a transformação central da narrati-
va (FIORIN, 2014). Por último, tem-se a sansão. Nesse estágio, um destinador-
-julgador, que coincide ou não com o destinador-manipulador, avalia os atos do 

11 Essas quatro etapas não se encadeiam necessariamente por sucessão temporal, mas por pressuposição lógica, 
sendo possível recuperá-las dedutivamente (FIORIN, 2014). 



sujeito e impõe algum tipo de retribuição. Se tudo ocorreu conforme o contra-
to, o herói recebe uma recompensa (um elogio ou até um objeto entesourável). 
Caso contrário, aplica-se um castigo. 

Em virtude do alto do poder explicativo e sintetizador, esse metaesquema 
consegue lançar luz sobre inúmeras práticas, inclusive as de mídia. Trazendo 
para o nosso objeto, quando observamos os programas de esporte desde o pa-
tamar discursivo, o resultado é uma quantidade enorme de figuras e de temas. 
Porém, ao se ‘descer’ à narratividade, percebe-se que os mecanismos de cola-
boração são muito similares e reiterados, independentemente do produto ou 
da emissora. Foi isso que nos permitiu propor o modelo que detalharemos em 
seguida. 

3. O PERCURSO DA PARTICIPAÇÃO

A nível narrativo, todos os segmentos que têm a ver com a participação do 
telespectador podem ser reagrupados e ordenados em cinco categorias, homo-
logáveis às etapas do esquema narrativo canônico: (1) convocação; (2) anúncio 
de canais; (3) comunicação de regras procedimentais; (4) atuação do público e 
(5) uso de conteúdos. Esses conjuntos se encadeiam nas atrações sobre futebol 
e formam um percurso lógico, provando que o fazer colaborativo obedece sim 
a uma dinâmica própria (e canônica) de funcionamento. Vamos agora explicar 
fase por fase, recorrendo aos exemplos mais relevantes dentre o nosso corpus. 

As estratégias participativas têm início com uma convocação – no momen-
to em que os jornalistas, em geral os apresentadores de cada produto, convi-
dam o espectador a agir, sugerindo algum tipo de engajamento. Linhas gerais, 
eles querem que os indivíduos não só assistam aos produtos, mas se envolvam 
diretamente, produzindo conteúdo (foto, vídeo, mensagem de texto) e reme-
tendo esse material. Os profissionais em estúdio se dirigem de modo explícito 
e incisivo ao público, a fim de explicá-lo que sua interferência é tanto bem-vin-
da quanto aguardada. Por isso, sobressai o valor interpelativo, como se vê nos 
exemplos:

- “Eu quero que você participe, eu quero que você faça esse programa com a gente” (apresentador 
Leonardo Baran no Conexão EI – 08/04/18); 
- “Então participa aí. Fica à vontade” (apresentador Lucas Gutierrez no Giro da Rodada – 09/04/18);
- “Mande sua pergunta e seus comentários” (apresentadora Lívia Nepomuceno no Bom Dia Fox – 
14/03/18).

A recorrência dos chamados deixa evidente o dispositivo actancial que 
prevalece: os comunicadores, representando os programas e os canais, assu-
mem o papel de destinador e tentam induzir o público, enquanto destinatário-



-sujeito, a embarcar num determinado projeto – o de interferir. No esquema 
narrativo canônico, essa etapa corresponde à manipulação. O convite só será 
efetivo, no entanto, se o telespectador aceitar as vantagens dessa ‘missão’. As-
sim, as emissoras utilizam diversos argumentos para convencer quem está em 
casa de que a colaboração vai trazer retornos positivos e valerá a pena. Nor-
malmente, comunica-se que o ato de enviar mensagens pode garantir um ‘lu-
gar’ dentro das atrações, ao lado de apresentadores e de comentaristas, numa 
atividade conjunta e horizontal. Cabe aos indivíduos aceitar ou não as crenças 
veiculadas. Em caso positivo, o percurso segue adiante. 

Embora esse consentimento seja um ponto de partida muito importante, 
ele não basta para viabilizar a participação. Como a TV é uma mídia de fee-
dback limitado, seria ineficaz persuadir o público sem que houvesse um cami-
nho para receber os conteúdos elaborados: mesmo querendo, não se poderia 
intervir. A abertura e o anuncio de canais se torna a condição que permite todas 
as performances. Chegamos, portanto, ao segundo estágio do modelo – corre-
lato à competência. 

Os 32 programas que examinados, sem ressalva, apostam no Twitter12 
como canal. Funciona assim: no início de cada edição, as equipes criam e di-
vulgam uma hashtag (espécie de palavra-chave antecedida pelo símbolo ‘#’):

- “Você vai participar com a gente. Sempre uma hashtag divertida. #linhatododia é a nossa hash-
tag” (apresentador William Tavares no Linha de Passe – 06/04/18);
- Qual o gol mais bonito? Vote através do Twitter! #depoisdojogo” (apresentador William Lopes no 
Depois do Jogo – 26/03/18).

Essa etiqueta (do inglês tag) funciona basicamente como uma senha, um 
ingresso simbólico que dá acesso às edições. O telespectador, a seu turno, pre-
cisa entrar na própria conta da rede social, produzir as mensagens que deseja 
remeter aos jornalistas e incluir obrigatoriamente a palavra-chave pré-deter-
minada. As emissoras selecionam os tuítes que julgam apropriados e os men-
cionam ao vivo. 

Seguindo com o percurso, as atrações também costumam explicar ao pú-
blico como proceder para que a participação se torne exitosa. É necessário ins-
truí-lo, o que se faz informando as normas a serem seguidas. Esse valor prescri-
tivo aparece, por exemplo, quando os profissionais apontam quais conteúdos 
devem ser enviados (perguntas, análises, pedidos etc.) – ou mesmo quando 
censuram algum tipo de material, revelando a existência de filtros. Nessa eta-
pa (comunicação de regras procedimentais), os jornalistas continuam doando 

12 O Twitter é uma ferramenta de microblog, lançada em 2006, na qual os usuários interagem através de fotos, 
vídeos ou mensagens de até 280 caracteres. 



ferramentas aos sujeitos – primeiro os canais (um /poder fazer/); agora, as 
orientações (um /saber fazer/). 

Motivado e qualificado, será a vez do espectador realizar sua performance, 
de forma que chegamos à fase da atuação do público. Nesse momento, ele se 
engaja diretamente, votando em enquetes, escrevendo texto, tirando fotos e 
enviando vídeos. Quem assiste de casa cria mensagens com o propósito de: ma-
nifestar as próprias opiniões sobre os temas levantados em estúdio; fazer in-
dagações aos comunicadores ou a convidados; sugerir diferentes abordagens; 
comentar acerca dos bastidores das atrações; enviar dados extras; corrigir os 
especialistas e responder a demandas específicas dos apresentadores.

Uma vez produzidos, os materiais fluem pelos canais inicialmente abertos 
e chegam aos programas, que decidem quando e como utilizá-los. O estágio do 
uso de conteúdos acaba sendo uma recompensa ao esforço de quem aceitou o 
contrato e se mobilizou. Em termos narrativos, a instância de mídia assume 
agora a função de destinador-julgador, sancionando positivamente o fazer dos 
sujeitos. 

Dentro das edições, há várias maneiras de se empregar o que foi recebido. 
Uma das mais recorrentes é a exibição de tuítes no rodapé da tela (como apa-
rece na figura abaixo). Eles passam de um por um, ficam alguns segundos no ar 
e logo dão espaço àqueles que vêm depois. Via de regra, não são citados pelos 
jornalistas. 

Figura 1: Joga Sagrado (26/03/2018) exibe tuíte.

Fonte: captura de reprodução.

Outro expediente bastante comum é a leitura (em tempo real) de comen-
tários do público. Esse procedimento compete aos apresentadores, que car-
regam um tablet ou um smartphone, de onde acessam as redes sociais e sele-



cionam as mensagens a serem divulgadas. Com menos frequência, as atrações 
também veiculam fotos e vídeos. Aqui, há uma questão importante: quando 
publicizam os conteúdos dos espectadores, os programas fortalecem a crença 
de que outras tantas mensagens terão o mesmo destino. Incorporar a partici-
pação torna-se, portanto, uma potente estratégia de convencimento – e o nosso 
ciclo se reinicia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe, agora, fazer algumas reflexões sobre o percurso apresentado. An-
tes de mais nada, trata-se de um modelo ideal, embora seja fruto da análise de 
muitos objetos empíricos. A exemplo do que acontece no esquema narrativo 
canônico, nem sempre as fases vão se apresentar tão didaticamente. No plano 
pragmático, o natural é que estejam misturadas ou implicadas umas nas outras 
(FIORIN, 2014). A validade desse esquema, ampliando as nossas conclusões, é 
servir de mapa ou guia de análise, em que cada etapa se torna um tópico a ser 
investigado. Portanto, diante de qualquer atração de TV que articule a partici-
pação dos espectadores, propomos que se identifique:

1)  Os principais modos de convocação, além dos procedimentos persua-
sivos empregados para convencer potenciais colaboradores;

2)  Os canais abertos para viabilizar a interferência;

3)  As regras estabelecidas e os protocolos de filtragem;

4)  Os conteúdos pelos quais o público se expressa;

5)  As formas de utilização, pelas mídias, dos materiais produzidos e en-
viados. 

Em um cenário no qual os meios de comunicação tradicionais precisam 
se aproximar de seus consumidores, os mecanismos de engajamento têm se 
multiplicado – até como uma tentativa de fidelização e, no limite, de sobrevi-
vência. Por isso, é fundamental indicar métodos que ajudem a compreender 
esse fenômeno. Foi o que sugerimos aqui, tendo por referência a participação 
nos programas sobre futebol, onde esse apelo se mostra explícito e constante. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE ACOMODAÇÃO 
DIALETAL DE CARIOCAS EM JOÃO PESSOA

Lucas Possatti1

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de acomodação dia-
letal de falantes cariocas que residem em João Pessoa (Paraíba), partindo da 
investigação do fenômeno da palatalização ou não palatalização da fricativa 
coronal /s/ em posição de coda final. Foi escolhido este contexto fonológico 
por este marcar uma clara distinção entre os dialetos carioca e o pessoense. 
No dialeto pessoense a fricativa possui uma pronúncia alveolar ([s], [z]), e no 
dialeto carioca, a fricativa possui uma pronúncia palatal ([ʃ ], [Ʒ]). Desta forma, 
há uma clara distinção dialetal, que pode ser vista nos exemplos: animai[s], e 
pessoa[s], no dialeto pessoense; e animai[ʃ], e pessoa[ʃ] no dialeto carioca.

Esta pesquisa se encaixa dentro dos pressupostos teóricos da Teoria da 
Acomodação da Comunicação (GILES et al., 1991) e nos aportes teórico-meto-
dológicos da Teoria da Variação Linguística (LABOV, 1966, 1972). A partir des-
tes direcionamentos iniciais, observou-se falantes cariocas residentes em João 
Pessoa há pelo menos 1 ano, para que fosse possível compreender o que subjaz 
nos processos de acomodação dialetal. Objetivou-se: a) verificar se ocorre o 
processo de convergência da não-palatalização em contexto de coda final na 
fala dos informantes; b) detectar as variáveis linguísticas e extralinguísticas 
que exercem alguma forma de pressão na acomodação; c) observar e descrever 
as diferentes atitudes linguísticas dos falantes. Para isso, foram feitas análises 
de cunho quantitativo e qualitativo.

1. MARCO TEÓRICO

Em oposição ao paradigma laboviano, Giles (1973) critica o papel da for-
malidade-informalidade do contexto e o critério de “atenção à fala” (associados 
por Labov ao prestígio dos estilos de fala) e argumenta que eles poderiam ser 
interpretados como processos de acomodação interpessoal (cf. GILES; COU-

1 Mestrando em linguística, UFPB/CAPES, lpossatti@yahoo.com. 



PLAND; COUPLAND, 1991). É o primeiro passo da Teoria da Acomodação da 
Comunicação, proposta por Giles. De acordo com ele, para atingirmos diferen-
tes objetivos da comunicação, realizamos ajustes em nossa fala, adaptando-a às 
nossas necessidades. Pessoas são motivadas a ajustar a fala, ou acomodar-se, 
como meio de expressar valores, atitudes e intenções para com os outros (GI-
LES, 1982). 

Dentro do arcabouço da teoria proposta por Giles, o autor utiliza dois ter-
mos-chave: a convergência e a divergência. O termo convergência se refere a 
quando o falante ajusta sua fala, produzindo traços mais próximos ao falar do 
interlocutor. Pessoas podem convergir quando buscam por prestígio dentro de 
um grupo, por exemplo. Já a divergência se refere a quando o falante reduz as 
semelhanças dialetais, acentuando traços que se distanciam do falar do inter-
locutor. Os traços ajustados podem ser os mais diversos, e isso inclui variantes 
fonológicas, taxa ou velocidade de fala, pausas e inclusive movimentos corpo-
rais e gestuais. Deve-se atentar ao fato de que há convergência e/ou divergên-
cia em contexto de entrevista, e a forma de falar do entrevistado, assim como 
o grau de formalidade da sua fala, não dependerá exclusivamente do contexto 
de entrevista ou do tema abordado, mas também do interlocutor entrevistador.

É também importante destacar a questão da identidade do informante. 
A identidade de um indivíduo costuma refletir em sua maneira de falar. Suas 
atitudes e opiniões para com certos grupos ou dialetos podem facilmente ser 
fatores influenciadores para sua fala quando em contato com estes grupos ou 
dialetos. A exemplo disso, um indivíduo pode não querer ser considerado de 
um determinado grupo, e devido a isso, opta por divergir da fala deste grupo. 
Por outro lado, se um indivíduo deseja ser reconhecido como membro de um 
determinado grupo, ele provavelmente tentará convergir para a forma de falar 
do mesmo.

Todo dialeto possui diferentes marcadores linguísticos, que são traços es-
pecíficos a uma comunidade de fala, sendo uns mais salientes que outros. Estes 
traços salientes são mais facilmente percebidos por alguém que não pertence 
à comunidade de fala. A hipótese é de que os marcadores mais salientes são 
os que sofrerão maior influência dos fatores sociais de atitude e identidade do 
falante no processo de convergência. Estes fatores podem favorecer ou inibir 
o processo de acomodação do falante. Considerando que o dialeto pessoense 
foi tido como de “menor prestígio” pelos informantes desta pesquisa (crenças 
expostas pelos próprios informantes entrevistados) se comparado ao dialeto 
carioca, é mais provável que a convergência seja de menor intensidade e fre-
quência do que se o processo fosse o inverso.



2. METODOLOGIA

Para o corpus desta pesquisa temos 6 informantes naturais da cidade de 
Rio de Janeiro que residem na cidade de João Pessoa há pelo menos 1 ano e que 
têm pelo menos 18 anos de idade. Para melhores resultados, este corpus estará 
sendo expandido para um número de aproximadamente 30 informantes, mas 
os 6 que compõem a pesquisa até então já trouxeram resultados interessantes. 
Na tabela a seguir temos o perfil destes informantes:

Tabela 1 – Perfil dos informantes

Informante Sexo Idade Cidade natal Tempo de exposição

1 F 22 Rio de Janeiro 4 anos

2 F 38 Rio de Janeiro 1 ano

3 M 18 Rio de Janeiro 7 anos

4 M 22 Rio de Janeiro 7 anos

5 F 23 Rio de Janeiro 2 anos e 1 mês

6 F 73 Rio de Janeiro 2 anos

Fonte: Autor.

Com todos os informantes, foram realizadas entrevistas compostas de 
duas etapas, realizadas com a utilização de um gravador digital. A primeira eta-
pa da entrevista consistiu em perguntas gerais acerca dos interesses pessoais 
ou experiências de vida do informante (conforme a metodologia laboviana e as 
indicações propostas por Tagliamonte (2006)), com o intuito de fazer com que 
os informantes prestassem menos atenção à sua própria maneira de falar e se 
policiassem menos. A segunda etapa consistiu em perguntas específicas rela-
cionadas às atitudes linguísticas com relação ao seu falar e o falar pessoense. 
Segue um pequeno recorte das perguntas específicas utilizadas:

Os dados estatísticamente analisados nesta pesquisa foram os coletados a 
partir da fala espontânea da primeira etapa da entrevista. É esperado que esta 
seja a mais próxima da fala natural do entrevistado, por tratar de assuntos mais 
pessoais, ao mesmo tempo em que não revela o verdadeiro intuito da pesquisa. 
O entrevistado fica mais à vontade e com isso tenta-se amenizar os efeitos do 
Paradoxo do Observador (LABOV, 1972). Desta maneira o informante está me-
nos atento à sua própria fala. 



Para a observação do processo de acomodação da fricativa coronal /s/ 
em posição de coda final, foi delimitada a variável dependente como sendo a 
ocorrência ou não da palatalização do /s/. Neste caso, temos palatalização do 
/s/ como sendo padrão do dialeto carioca, enquanto a não palatalização carac-
terizaria a acomodação ao dialeto pessoense. Estudos como os de Hora et al. 
(2010), envolvendo o falar pessoense, serviram de base para este estudo. Para 
a análise estatística, foram controladas as seguintes variáveis independentes: 
tempo de exposição, idade, sexo, motivação, contexto fonológico anterior, e 
contexto fonológico posterior.

O tempo de exposição, de acordo com Laver et al. (1979) e Trudgill (1998), 
é um fator que contribui de modo significativo para o processo de acomodação 
linguística. Partindo da teoria da acomodação linguística desenvolvida por Gi-
les, Trudgill argumenta que se um falante acomoda com frequência a um diale-
to ou modo de falar, esta acomodação pode com o tempo se tornar permanente. 
A variável tempo de exposição foi controlada de maneira binária, sendo estrati-
ficada em: a) 1 a 3 anos de exposição; b) acima de 3 anos de exposição.

Quanto ao fator idade, é esperado que informantes que entraram em con-
tato com o novo dialeto em uma idade mais jovem sofram maior influência 
para convergirem, devido a fatores como um maior convívio com grupos so-
ciais e pressões destes mesmos grupos ou do mercado de trabalho, assim como 
outras necessidades que envolvem interações sociais. Esta variável foi contro-
lada de maneira binária, e foi estratificada em: a) entre 18 e 25 anos de idade; 
b) acima de 25 anos de idade.

Para a varável sexo, procurou-se observar se há alguma disparidade no 
processo de convergência, baseados na hipótese de que as pressões sociais são 
diferentes de acordo com o sexo do informante. Através da correlação entre 
esta variável e as outras, poderá ser constatatada sua importância neste estu-
do. A variável sexo foi estratificada em: a) feminino; b) masculino.

Para a variável motivação, procurou-se observar e constatar se a motiva-
ção individual da vinda para João Pessoa afetaria o processo de acomodação. 
A vinda espontânea pode indicar identificação pessoal, aceitação, interesse, 
dentre outros fatores positivos e favorecedores, e desta maneira, podemos di-
zer que o indivíduo que veio espontaneamente para João Pessoa, seria mais 
receptivo ao dialeto local. A variável motivação foi estratificada em: a) vinda 
espontânea; b) vinda obrigatória.

As variáveis contexto fonológico anterior e contexto fonológico posterior 
foram delimitadas com o objetivo de identificar quais contextos fonológicos 
inibem ou favorecem a não palatalização, influenciando desta forma a possibi-
lidade de acomodação. Controlamos, dessa maneira, o tipo de vogal que prece-
de a fricativa coronal /s/ em posição de coda final, sendo elas central ([a], [ɐ]), 



posteriores ([u], [o], [ɔ]) ou anteriores ([ɛ], [e], [i]), e controlamos o contexto 
seguinte, que podia ser de pausa ou consoante. Foi descartada qualquer ocor-
rência em que o /s/ passe para posição de onset, como no caso dela ser seguida 
de vogal ou pelo som de [s].

O programa estatístico Goldvarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 
2005) foi utilizado para a análise estatística dos dados, e além da análise quan-
titativa, foi feita uma análise qualitativa do corpus.

3. RESULTADOS

A partir dos dados quantitativos, obtivemos uma média geral de 17,5% 
acomodação nos 6 informantes analisados. Surpreendentemente a análise 
quantitativa nos mostrou que as variáveis controladas exerceram relativamen-
te pouca relevância para o fenômeno observado. Apenas as variáveis sexo e 
contexto fonológico posterior foram selecionadas pelo programa como sen-
do estatisticamente relevantes. Para a variável sexo, obtivemos os seguintes 
resultados:

Tabela 2 – Palatalização do /s/ (acomodação) com base na variável sexo

Sexo Aplicação/Total Porcentagem Peso Relativo

Feminino 29/244 11.9% 0.43

Masculino 29/125 23.2% 0.63

Fonte: Autor

Os resultados obtidos apontam para um maior índice de acomodação por 
parte dos informantes de sexo masculino. A diferença no índice de acomoda-
ção é considerável, tendo em vista que, para os informantes de sexo feminino, 
o peso relativo foi de 0.43, e para os informantes de sexo masculino o peso 
relativo foi de 0.63. Uma explicação para índices tão díspares seria a percepção 
por partes dos informantes de que o falar pessoense seria de “menor prestígio” 
(crenças explicitadas pelos próprios falantes durante a entrevista) e sendo as-
sim, o dialeto estaria mais relacionado a formas mais desviantes da norma. A 
literatura sociolinguística aponta para uma posição mais conservadora em re-
lação à norma por parte do sexo feminino. Com a futura expansão do corpus da 
pesquisa, teremos resultados mais precisos e poderemos abordar essa relação 
de maneira mais aprofundada. 

Para o contexto fonológico posterior, obteve-se os seguintes resultados:

Tabela 3 – Palatalização do /s/ (acomodação) com base na variável contexto fonológico posterior



Contexto fonológico posterior Aplicação/Total Porcentagem Peso Relativo

Pausa 37/144 25.7% 0.68

Consoante 21/225 9.3% 0.38

Fonte: Autor.

Partindo destes dados, podemos afirmar que o contexto fonológico se-
guinte de pausa favoreceu a ocorrência de acomodação, com o peso relativo de 
0.68, enquanto o contexto fonológico seguinte de consoante inibiu a ocorrên-
cia de acomodação, com o peso relativo de 0.38. O que provavelmente ocorre 
é que em contextos com pausa, o informante é capaz de se policiar mais com 
relação à variante utilizada. Nesse sentido, se há uma atitude favorável para a 
acomodação dialetal (como sugere nossa análise qualitativa), há espaço para a 
convergência. Os dados mostram claramente esse movimento: um peso relati-
vo expressivo no sentido da acomodação dialetal em contextos de pausa. 

Os resultados quantitativos não nos forneceram informações suficiente 
para a compreensão do fenômeno em discussão, e é de suma importância a 
realização de uma análise qualitativa dos dados. Observamos os 6 informantes 
individualmente e comparativamente e estabelecemos comparações de suas 
crenças e atitudes com as variáveis controladas (como o tempo de exposição) e 
o percentual de acomodação dialetal. Será apresentado um recorte dessa aná-
lise devido à restrição de espaço.

A análise qualitativa possibilitou respostas que não foram possíveis ape-
nas com os dados quantitativos. Evidencia-se este fato ao compararmos os in-
formantes 3 e 4. Ambos são do sexo masculino, com 7 anos de residência em 
João Pessoa, com 18 e 22 anos de idade respectivamente. Tentamos compreen-
der o motivo da disparidade entre os índices de acomodação deles (14.1% e 
32.8% respectivamente), uma vez que eles são irmãos e há poucas diferenças 
entre os informantes no que trata de seus históricos sociogeográficos. Nossa 
atenção se direciona então às atitudes linguísticas.

Foi possível confirmar hipóteses sobre a ocorrência e a velocidade do pro-
cesso de acomodação dos informantes a partir das crenças expostas pelos in-
formantes. Em seguida temos alguns trechos das entrevistas realizadas com 
os informantes 3 e 4, em que foram feitas perguntas voltadas às percepções 
linguísticas desses entrevistados:

Entrevistador (E) – O que você acha da sua forma de falar?
Informante 3 (I3) – “No início, quando a gente tava vindo aqui, a gente tava vendo 
as transições [...] eu não me permitia mudar o meu sotaque”
E – Você já mudou sua forma de falar para adaptar-se ao seu entorno?



I3 – “Não pelos outros... eu acho que eu não me permiti mudar por mim mesmo, 
porque eu gosto do meu sotaque, não sentia a necessidade de mudar e nem queria 
mudar.”

É possível observar indícios de que o informante 3, ao se policiar com rela-
ção ao seu falar, procurava não acomodar sua fala ao dialeto pessoense. 

E – Há algo específico de que você gosta/não gosta na sua forma de falar?
I3 – O lance do tchi... eu sou apaixonado pelo tchi [...] é bonitinho.”
I4 – “Eu não gosto, é, do chiado... é. Eu aprendi a não gostar. Não exageradamente. 
[...] Quando eu chio demais [...] eu tento amenizar isso aqui, eu tô tentando tirar, 
eu tento me policiar pra tirar. Agora o que eu gosto é também um pouquinho do 
chiado [...] não gosto do ti do ss. Eu não gosto nem [de] um [nem] do outro, sabe? 
Eu gosto de ficar no meio.”

Desta vez, ao compararmos as respostas de ambos informantes, podemos 
notar uma diferença entre suas opiniões acerca do falar carioca. O informante 3 
demonstra gostar de um traço de sua fala que faz parte do dialeto carioca e está 
ausente no dialeto pessoense. O informante 4, por sua vez, diz não gostar do 
“chiado” em sua fala, a ponto de se policiar para não produzi-lo, mas se contra-
diz instantes depois, levando-nos a entender que, por mais que ele evite produ-
zi-lo, este ainda é um traço que faz parte de sua identidade e carrega certo valor 
para ele. Ele demonstra preferir manter sua fala em um estado intermediário 
aos os dois dialetos. Essas questões atitudinais parecem corroborar os nossos 
dados quantitativos.

Fica evidente que o informante 3 tem uma atitude positiva para com o dia-
leto carioca. Ele demonstra gostar e se orgulhar deste dialeto. Mas com o dia-
leto pessoense sua avaliação tende a ser, de modo geral, negativa. Ele percebe 
um certo valor que o dialeto carioca carrega, em contraste com o pessoense, e 
podemos identificar exatamente isso no tratamento recebido pelo informante 
3, na resposta dada à seguinte pergunta:

E – Você acha que as pessoas são julgadas pela maneira que falam?
I3 – “Quando eu cheguei aqui muita gente [...] olhava pra minha família com um jei-
to como se a gente fosse melhor do que eles. Não sei por que. Como se exaltassem. 
É do mesmo jeito quando um estrangeiro chega no Brasil. [...]”

A seguir temos uma pergunta que lida com a identificação e gosto pessoal 
específico a cada indivíduo:

E – Você gostaria de falar igual aos paraibanos? Por quê?



I3 – “Não, eu não gostaria. Inicialmente porque eu não acho bonito. Eu não quero 
ofender, mas (risos) tem uma coisa que é bonita e tem outra que não, né. Eu não 
acho bonito... é o primeiro fator de eu não querer ter mudado meu sotaque. Depois 
porque são minhas raízes [...] o Rio de Janeiro é minha origem, então eu gosto de 
guardar isso, entende? Apesar de eu ter passado a minha adolescência aqui, o meu 
desenvolvimento foi aqui, mas, eu quero sempre ter a representação carioca em 
mim, pra mostrar que eu sou de fora (risos).”

O informante 3 deixa claro dois motivos pelos quais ele não deseja falar 
igual aos paraibanos. O primeiro destes motivos é o de que ele não considera 
bonito o dialeto pessoense, sendo este um dos fatores que inibe sua acomoda-
ção, e em seguida completa dizendo que o Rio de Janeiro é sua origem e suas 
raízes e se orgulha disso, novamente um fator inibidor para mudanças em sua 
fala.

I4 – “Foi como eu disse. Eu não gostaria de falar nem como um paraibano nem como 
um carioca.”

Em contraste, o informante 4 novamente menciona seu desejo de perma-
necer com uma fala neutra ou intermediária entre os dois dialetos, afirmando 
não desejar assemelhar demais sua fala à paraibana ou carioca.

Dentre todos, o informante 4 foi o que mais acomodou, com 32.8% de ín-
dice de acomodação, diferente do informante 3, que teve um índice de acomo-
dação de apenas 14.1%, corroborando a ideia de que os fatores de identidade 
e atitude exerceram grande influência para o processo de acomodação destes 
falantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que há indícios con-
sistentes da influência das atitudes linguísticas no processo de acomodação 
linguística. Nesta pesquisa, o papel das crenças/atitudes dos informantes foi 
mais forte do que as variáveis linguísticas e extralinguísticas controladas. O 
sentimento de identificação com um determinado falar se mostrou relevante 
para o processo de acomodação linguística. Nesse sentido, estamos de acordo 
com Giles (1982) que afirmava que a atitude linguística é de suma importância 
para identificar a extensão da acomodação, a percepção e o grau de aceitação 
da mesma.

Optou-se por interpretar os dados quantitativa e qualitativamente por 
acreditar-se que ambas as análises são indispensáveis para uma compreensão 
mais completa dos dados, especialmente ao observar os fatores de identidade 



e atitude dos informantes. A análise quantitativa possibilitou identificar esta-
tisticamente os fatores que contribuem para a acomodação, enquanto a análise 
qualitativa possibilitou a interpretação dos dados subjetivos que contribuem 
para a acomodação ao novo dialeto ou a preservação do dialeto de origem. Por 
restrição de espaço foi necessário estabelecer um recorte de ambas as análises 
que pudesse preservar o desenho completo desta pesquisa.

Em nossa análise quantitativa foi possível observar a relevância do fator 
social sexo e da variável contexto fonológico posterior. Os informantes do sexo 
feminino se mostraram mais reticentes à acomodação dialetal, assim como os 
contextos em que não havia a presença de uma pausa. Mas apenas com a análise 
qualitativa, pôde-se ter uma real compreensão do que motivou a acomodação.

Deve-se manter em mente, no entanto, que qualquer conclusão seria pre-
cipitada, pois ainda estamos ampliando nossos dados, para termos uma visão 
mais clara e confiável dos fatores sociais e estruturais no processo de acomo-
dação dialetal. Os resultados aqui presentes são preliminares e um maior apro-
fundamento no cruzamento dos dados quantitativos e qualitativos melhor es-
clarecerá nossa percepção a respeito dos fenômenos de acomodação.
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ANÁLISE ACÚSTICA DA PRODUÇÃO DA 
FRICATIVA INTERDENTAL SURDA DO 
INGLÊS POR FALANTES BRASILEIROS 

Anilda Costa Alves1 
Rubens Marques de Lucena2

INTRODUÇÃO

A aquisição de uma segunda língua (L2) envolve algumas complexidades. 
De forma geral, os aprendizes não conseguem estabelecer distinções fonológi-
cas entre uma língua e outra. Esse não reconhecimento resulta na compreen-
são de que os diversos sistemas linguísticos se comportam de maneira unifor-
me, acarretando em desvios que podem atuar na fala, escrita e percepção do 
indivíduo. A ação de desviar-se do alvo, a saber, da L2, geralmente se justifica 
pelo enquadramento da L2 aos moldes da língua materna (LM) do aprendiz, 
processo esse denominado pela Aquisição Linguística de L2 como transferên-
cia fonológica (TF). 

O entendimento das TF pode favorecer melhores resultados no que diz 
respeito às habilidades de percepção-produção, visto que o profissional passa 
a entender o que condiciona os processos desviantes do falante aprendiz e con-
segue estabelecer meios que possam, na pior das hipóteses, amenizar os des-
vios. No entanto, o que ocorre, na maioria das vezes, é a negligência por parte 
dos professores aos seus aprendizes, a oportunidade de compreender a não 
universalidade dos aspectos fonológicos da LM, não os levando a entender que 
o sistema das diversas línguas do mundo se comporta de forma heterogênea. 
Tal entendimento pode, entre tantos benefícios, fazer com que o indivíduo de-
senvolva a consciência das causas que tornam complexa a manipulação da L2.

Alves (2012) destaca que os falantes que já apresentam a estrutura da sua 
LM bem estabelecida, no caso os falantes que já passaram pelas etapas de aqui-
sição de LM, precisam notar que o sistema alvo se mostra diferente e além de 
perceber tais diferenças, devem ser eficiente em manipular esse novo sistema 
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linguístico. As tarefas de refletir e manipular dá-se o nome de consciência fo-
nológica (CF). Aprendizes que conseguem obter êxito nas etapas de reflexão e 
manipulação de uma língua são aptos a ir além do significado, obtendo sensibi-
lidade, sobretudo, ao significante linguístico.

O objetivo dessa pesquisa é averiguar, através da análise acústica da fala, 
como o falante brasileiro aprendiz de inglês (L2) se comporta diante de um fo-
nema da língua-alvo, ausente no inventário fonológico do português brasileiro 
(PB), a fricativa interdental surda /θ/.

Os resultados obtidos no trabalho demonstram acerca da importância de 
levar o aprendiz a refletir sobre os aspectos fonético-fonológicos do inglês. A 
constituição do corpus se dá através de dados orais de alunos de uma turma de 
9º ano (Ensino Fundamental II) de uma escola particular da cidade de Guarabi-
ra-PB. Os dados receberam tratamento acústico através do programa computa-
cional Praat versão 5.3 (Boersma; Weenink, 2014).

Este trabalho tem como intuito demonstrar que a exposição aos aspec-
tos fonético-fonológicos da L2 deve compor o processo ensino aprendizagem, 
como também, que a aplicação de tais abordagens em sala de aula não é uma 
tarefa complexa, visto que, atividades simples favorecem a reflexão por parte 
do aprendiz sobre o novo código ao qual está sendo exposto. 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fricativa interdental surda é um fonema da língua inglesa presente, por 
exemplo, no ataque inicial da palavra think /θɪŋk/. Esse fonema, ao não compor 
o inventário fonológico do PB, favorece a processos de TF, que, a depender do 
input ao qual o falante é exposto, segmentos distintos podem servir como es-
colha de assimilação. Por exemplo, se o input dado for a escrita, a substituição 
pode se dá pela oclusiva alveolar surda /t/; se, por outro lado, o input for sono-
ro, é provável que o aprendiz assimile o segmento pela fricativa alveolar surda 
/s/, ou a fricativa labiodental surda /f/.

Ao tratar sobre a aquisição de uma L2, MacWhinney (2004) destaca que 
há um mecanismo, denominado pelo autor de entrincheiramento, que des-
favorece o processo de manipulação bem sucedida da língua-alvo. Essa ação 
acontece porque o módulo de aquisição da L2 é o mesmo da LM do aprendiz, 
dessa forma, um sistema linguístico mais forte, a LM, opera sobre o sistema 
linguístico em aquisição, menos fortemente estabelecido, a L2, ou seja, durante 
as tentativas de uso da L2, a LM do falante permanece ativa, e por ser o sistema 
dominante, sobretudo em processo inicial de aquisição, há desvios nas produ-
ções ocasionados pelo contato que se dá entre os sistemas.



MacWhinney (op. cit.) ainda acrescenta que no entrincheiramento existem 
áreas que sofrem mais interferências da LM do que outras, enfatizando a área 
fonológica como suscetível a ocorrer mais desvios.

Diante da dificuldade apontada em manipular o novo código linguístico, 
justifica-se a importância de levar ao aprendiz a possibilidade do desenvolvi-
mento da CF na L2. Alves (2012) aponta que esse desenvolvimento acontece 
de forma progressiva, onde alguns níveis se mostram mais complexos, exigindo 
mais atenção, do que outros. Dentre esses níveis, destacam-se: A consciência 
dos padrões silábicos da L2; a consciência das rimas da L2; a consciência dos 
alofones da L2; a consciência dos sons não distintivos na L1 e distintivos na L2 
e o nível abordado em nossa pesquisa, a consciência dos fonemas da L2.

Ser consciente no nível fonêmico, diz respeito ao reconhecimento de sons 
ausentes na L1 do falante aprendiz. Alves (op. cit.) aponta que esse nível se 
mostra relativamente complexo. A não identificação de determinados fonemas 
da L2, favorece alguns processos de TF, visto que o falante busca em sua L1 um 
fonema próximo, como acontece com o fonema da fricativa interdental surda 
do inglês, abordado nessa pesquisa. Ao ouvir, por exemplo, uma palavra como 
[th]ink /θɪŋk/, o falante pode produzi-lo como [f], em virtude de ambos os seg-
mentos compartilharem os traços de ponto e de sonoridade. Desenvolver a CF 
nesse nível pode amenizar esse tipo de desvio, pois o falante pode passar a ter 
uma atenção maior aos fonemas ao qual é exposto na L2.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa contém um corpus de quarenta informantes, divididos igual-
mente em dois grupos, compostos por alunos do 9º ano, do Ensino Fundamen-
tal II. Os alunos eram de turmas distintas, das quais, uma recebeu instrução 
acerca dos aspectos fonético-fonológicos, em seus mais diversos níveis do in-
glês, num período de seis meses (este representando o grupo experimental 
– GE) e a outra recebeu a abordagem tradicional de ensino, onde a base da 
língua, a saber, a fonologia, atuava de forma marginal (este representando o 
grupo controle – GC).

Como as turmas não apresentavam a mesma quantidade de alunos foi fei-
to um sorteio para obtenção dos vinte informantes de cada grupo.

Foram solicitadas três tarefas para cada informante. Cada tarefa continha 
o nosso objeto de estudo, a fricativa interdental surda do inglês em dois am-
bientes fonológicos distintos, ataque inicial de palavra e coda final. Além da 
presença da fricativa, os alunos foram expostos a palavras distratoras, a saber, 
que não apresentavam o segmento em análise, a fim não de deixar pistas aos 
informantes acerca do que se buscava verificar.



As tarefas solicitadas foram: leitura de imagens, leitura de um pequeno 
texto e leitura de frase-veículo.

Após a coleta dos dados, foi feito o tratamento acústico de cada produção 
dos aprendizes, no intuito de verificar como se deu o comportamento linguísti-
co dos dois grupos diante da fricativa interdental surda do inglês. 

Devido ao tratamento de base acústica, os dados foram coletados numa 
rádio da cidade de Guarabira-PB, visto que o ambiente escolar não poderia fa-
vorecer imagens claras, devido ao ruído constante no ambiente de abordagem.

O programa utilizado no tratamento dos dados foi o Praat versão 5.3. Este 
software, desenvolvido em 1992 pelos linguistas Paul Boersma & David Wee-
nink, professores da Universidade de Amsterdã, permite a análise da fala, utili-
zando-se de parâmetros acústicos como a frequência sonora, duração de onda, 
intensidade, formantes, etc. Sua manipulação permite o trabalho tanto em as-
pectos melódicos da fala, a saber, ritmo e entonação (suprassegmentos), como 
a análise segmental.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De forma geral, os resultados apontam um tratamento da L2 seguindo os 
padrões fonológicos da LM do aprendiz. De um total de 1835 produções, 69% 
correspondem aos desvios, a saber, a substituição da fricativa interdental sur-
da por outros segmentos do PB, e 31% equivalem à produção alvo, conforme 
podemos observar no gráfico 1, a seguir. 

Gráfico 1: Representação geral das produções alvo e dos desvios em nossa amostra

	

Esses resultados corroboram as ideias de MacWhinney (2004) ao dis-
correr acerca do entrincheiramento linguístico, no processo de tentativa de 
manipulação de uma L2, em virtude de que ambos os sistemas, L2 e LM per-
manecem ativos durante o processamento linguístico, no entanto o sistema do-



minante, a LM, influencia o sistema menos forte, a L2, favorecendo as TF. Den-
tre os principais desvios em nosso corpus, obtivemos: a oclusiva alveolar surda 
[t]; a africada palatal surda [tʃ]; a fricativa labiodental surda [f] e o apagamento 
do segmento, quando o fonema alvo encontrava-se em posição de coda final.

De todas essas substituições, a que mais nos chamou a atenção foram pro-
duções do tipo da africada palatal surda, visto esse não ser um som comum à 
variedade linguística dos nossos informantes. Nossa hipótese para tal escolha 
é a questão do prestígio, pois essa variante é mais prestigiada, assim como a 
variedade do inglês, e isso pode ter favorecido o entendimento dos aprendizes 
que tal produção estaria mais próxima ao falar nativo da L2. 

Vejamos na figura 1, a seguir, uma produção do segmento alvo, produções 
essas mais comuns no GE. 

Figura 1: produção da fricativa interdental surda do inglês pelo GE.

	

Fonte: a autora.

Nas produções obtidas pelo GE, 58,4% equivalem ao fonema da fricativa 
interdental surda do inglês, em contrapartida, no GC, apenas 3,1% das ocorrên-
cias foram identificadas como sendo do objeto em análise.

Segmentos fricativos, conforme Barbosa & Madureira (2015), constituem-
-se de um ruído contínuo, que pode ser identificado no espectrograma da figu-
ra 1 (parte destacada de amarelo) através de uma zona turbulenta, onde há o 
surgimento de uma área “suja”. Esse ruído contínuo resulta da obstrução par-
cial dos articuladores no momento da produção, bloqueando parcialmente a 
corrente de ar. Fricativas interdentais apresentam uma concentração de ener-
gia superior a das fricativas labiodentais, fonema semelhante, por apresentar 
uma proximidade entre o ponto de articulação. As interdentais, no entanto, por 



serem articuladas numa região mais anterior, em comparação com as labioden-
tais, favorecem maiores frequências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho tinha como objetivo averiguar, através da análise acústica da 
fala, como o falante brasileiro aprendiz de inglês (L2) se comporta diante de 
um fonema da língua-alvo, ausente no inventário fonológico do português bra-
sileiro (PB), a fricativa interdental surda /θ/. Os dados da pesquisa demons-
tram que o comportamento linguístico do falante aprendiz tem como base o 
sistema linguístico dominante, a saber, a LM. No entanto, constatou-se que no 
GE, falantes que receberam instrução acerca dos aspectos fonético-fonológicos 
da língua-alvo, houve melhor desempenho no que diz respeito ao processo de 
manipulação do nosso objeto de estudo. Tal resultado corrobora as ideias de 
Alves (2012) ao tratar da CF como ferramenta eficaz no tange ao reconheci-
mento das distinções existentes entre um sistema linguístico e outro.

Levar para a sala de aula o conhecimento dos aspectos fonético-fonológi-
cos é uma tarefa importante por parte dos professores. De forma geral, é co-
mum que o falante aprendiz de L2 acredite na universalidade da estrutura da 
sua LM, e mesmo em momentos em que haja estranhamento no processo de 
percepção de uma L2, apresenta dificuldades em estabelecer que a origem des-
se estranhamento.

Esperamos com esse trabalho contribuir com o processo de ensino apren-
dizagem de L2 no Brasil, sobretudo quando se trata da base que fomenta as 
demais cadeias da língua, a Fonologia, assunto pouco abordado pelos profis-
sionais da área.
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INTRODUÇÃO

O sistema de escrita de uma língua conta com recursos para registrar gra-
ficamente variações prosódicas típicas da fala, os chamados marcadores pro-
sódicos (MP) da escrita (CAGLIARI, 2002a). Dentre esses recursos, temos pa-
lavras denominadas por Pacheco (2006) de Marcadores Prosódicos Lexicais 
(MPL), cuja carga semântica remete a uma variação prosódica específica. Esses 
MPLs, segundo a autora, possuem tanto informações da ordem da escrita, pois 
são palavras constituídas ortograficamente; quanto informações da ordem da 
fala, precisamente, prosódica, isso porque sua carga semântica traz necessaria-
mente informações que remetem à variação prosódica. Nesse sentido, os MPLs 
podem incitar diferentes variações prosódicas, e aqui nos interessam mais de 
perto os MPLs cuja carga semântica implica variação de altura, a exemplo de, 
sussurrou. 

Partindo desses pressupostos, esta pesquisa tem como objetivo avaliar 
a(s) estratégia(s) utilizada(s) pelos alunos do 3°, 4° e 5° ano para realizar as 
variações prosódicas dos MPLs de altura. 

Diante dessa reflexão, pergunta-se: os alunos das séries iniciais do Ensino 
Fundamental I realizam as variações prosódicas incitadas por MPLs em leitura 
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oral?; e A hipótese para este trabalho é a de que os alunos não conseguem rea-
lizar a variação melódica determinada pelos MPLs.

Nossos resultados são discutidos considerando-se as propostas de CA-
GLIARI, (1989), CAGLIARI, (2002a), CAGLIARI, (2002b), PACHECO (2006) e 
mostram que a grande maioria dos leitores investigados nesta pesquisa não 
reconhecem a presença desses marcadores e não utilizam nenhuma estratégia 
para marcar a presença deles, comprometendo a fluência da leitura. 

Nas próximas seções, discutiremos os conceitos de Marcadores Prosódi-
cos (MPs), Marcadores Prosódicos Gráficos (MPGs), Marcadores Prosódicos 
Lexicais (MPLs) e Fluência de leitura. Em seguida, realizaremos a análise do 
nosso corpus, constituído de algumas gravações. Acreditamos que este estudo 
poderá contribuir para a área de educação e da linguística na medida em que 
busca apontar caminhos para a reflexão teórica e prática sobre as formas de 
variações melódicas da fala e da leitura.

1. REFERENCIAL TEÓRICO

A oralidade e a escrita constituem duas modalidades linguísticas que se 
relacionam, e os marcadores prosódicos constituem um dos elementos que 
tornam possível essa relação. Esses marcadores são responsáveis por registrar, 
na escrita, as variações melódicas da fala. Nesse sentido, um texto escrito, se-
gundo Cagliari (1989), possui marcas gráficas que têm como função principal 
indicar para o seu leitor como deverão ser as variações melódicas e entoacio-
nais da passagem que estão sob o escopo dessas marcas gráficas, que podem 
ser de natureza diversa e incluem desde formatação do texto à escolha lexical 
e uso de pontuação.

Além desses recursos gráficos, considerados por Pacheco (2006) como 
marcadores prosódicos gráficos, a escrita ainda conta, segundo essa auto-
ra, com os Marcadores Prosódicos Lexicais (MPLs). De acordo com Pacheco 
(2006), os MPLs possuem tanto informações da ordem da escrita, já que são 
palavras constituídas ortograficamente, quanto da ordem da fala, precisamen-
te, prosódica, já que sua carga semântica traz necessariamente informações 
que remetem a variações prosódicas.

Pacheco (2006) assegura que alguns desses marcadores constituem en-
tradas lexicais no léxico mental dos falantes e, sendo uma entrada lexical, es-
tão sujeitas ao funcionamento de qualquer unidade lexical, como, por exemplo, 
pertencer a uma classe gramatical.

Nas discussões sobre o processamento da leitura, encontra-se a preocu-
pação com a fluência de leitura, entendida como a habilidade de ler textos em 



voz alta com prosódia, precisão e velocidade adequadas, o que contribui signi-
ficativamente para o reconhecimento automático das palavras, que leva a com-
preensão do material lido (BREZNITZ, 2006). Nesse sentido, segundo Good; 
Simmons; Kame‘enui (2001) pesquisas têm demonstrado que a capacidade de 
ler com precisão, velocidade e ritmo adequados, a denominada fluência de lei-
tura, relaciona-se diretamente com a compreensão do texto.

Assim, o desenvolvimento deste trabalho se deu em duas etapas: a primei-
ra consistiu na seleção de textos compatíveis com os níveis de escolaridade dos 
investigados, ricos em marcadores prosódicos lexicais, e a segunda, na concre-
tização da gravação da leitura destes textos. Sendo assim, foram analisadas as 
variações de Frequência Fundamental, F0 nas frases que aparecem sob inci-
dência dos MPLs, como discutiremos nas próximas seções.

2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Esta investigação está pautada em uma pesquisa qualiquantitativo, expe-
rimental e transversal, por entender que essa abordagem permitirá compreen-
der o fenômeno em sua totalidade. Segundo Minayo (1992), o estudo quali-
tativo é útil para clarear os fatores que sustentam práticas profissionais não 
efetivas ou inadequadas. As metodologias de pesquisas qualitativas são aque-
las capazes de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como 
inerentes aos atos, as relações e as estruturas sociais, sendo estas últimas to-
madas, tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções 
humanas. Dessa maneira, para a execução desta pesquisa, foram adotados os 
seguintes procedimentos metodológicos que serão apresentados a seguir.

2.1 Seleção dos marcadores para análise

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a(s) estratégia(s) utilizada(s) pe-
los alunos para realizar as variações prosódicas dos MPLs de altura na leitura 
de alunos do 3°, 4° e 5° ano do ensino fundamental I de uma escola particular 
de Vitória da Conquista – Ba, por isso, então, escolher os MPLs, sussurrou e 
gritou3. 

A escolha destes dois marcadores, sussurrou e gritou, deve-se ao fato de se-
rem dois extremos de altura, que tem intenção de direcionar o leitor, a partir da 
leitura, aumentar ou não sua variação melódica (a exemplo de falar mais baixo 
ao ler a palavra sussurrou ou falar mais alto quando essa palavra for gritou).

3 Por ser um marcador prosódico secundário (marcadores secundários são marcas/ saliências que produzem 
efeito de ondas de diferentes tamanho e força), esse marcador pode indicar tanto variação de volume quanto de 
altura.



2.2 Seleção do texto

A escolha do texto utilizado nesta pesquisa se deu por meio de um levan-
tamento em que se buscou levantar alguns textos “ricos” em marcadores pro-
sódicos lexicais para para melhor leitura dos alunos. Após esse levantamento, 
escolhemos o seguinte João a Maria adaptado, como se segue: 

João e Maria
Com um suspiro, sussurrou para sua mulher: “O que vai ser de nós? 
“Ouça-me”, disse baixo sua mulher. “Amanhã, ao romper da aurora..”
“Oh, não!” disse alto o marido. “Não posso fazer isso”.
“Seu bobo”, ela gritou. 

Como podemos perceber nas frases a cima, esse tipo de conto é utilizado 
pela maioria dos professores em sala de aula devido a idade dos alunos nas 
séries iniciais do ensino fundamental I. 

2.3 Seleção dos sujeitos da pesquisa

Desta maneira, esta pesquisa foi um teste piloto realizada com 3 (três) 
alunos de cada sala do 3°, 4° e 5° anos das séries iniciais do Ensino Funda-
mental de uma escola privada de Vitória da Conquista –Ba. Estes alunos foram 
escolhidos pelo professor, com o critério de não terem nenhum tipo de desvio 
de linguagem. 

Avaliamos três grupos de leitores, a saber: grupo I – leitores estudantes 
do 3° ano do ensino fundamental I; grupo II – leitores estudantes do 4° ano do 
ensino fundamental I e grupo III – leitores estudantes do 5° ano do ensino fun-
damental I, todos os três grupos, com pouca experiência de leitura e com pouca 
fluência de leitura, por estarem nos primeiros anos do ensino fundamental. 
Para os três grupos, não esperamos, muita experiência leitora e, consequente-
mente, fluência de leitura.

O critério de seleção dos leitores acima se justifica pelo fato de estarmos 
avaliando as variações prosódicas em diferentes séries no ensino fundamental 
I, com vistas a verificar se esses alunos conseguem fazer as marcações prosódi-
cas incitadas pelos MPLs presentes no texto.

Para seleção dos participantes dos três grupos foi necessária uma seleção 
prévia pelo professor de cada classe, pois, sabemos as dificuldades que os alu-
nos dessa faixa de escolaridade apresentam e foi exigido que os alunos selecio-
nados não tivessem nenhum tipo de desvio de linguagem.



2.4 Gravação dos dados

As gravações foram realizadas na escola, numa sala silenciosa para tentar 
evitar os ruídos, utilizando-se um iphone, devido a “melhor” qualidade do áu-
dio. Foi pedido aos informantes que lessem o texto três vezes em voz alta, entre 
uma leitura e outra foi dada uma pausa entre e dois e três minutos para os 
alunos descansarem. Cada gravação durou em média quatro minutos para cada 
informante. Sendo assim, ao ouvir as três gravações de cada aluno, de cada um 
dos grupos, analisamos a última gravação de cada um deles. A decisão foi to-
mada ao perceber que na última gravação os alunos já estavam mais a vontade 
com a leitura, não gaguejavam tanto e tinha uma fluência um pouco melhor que 
as primeiras gravações.

2.5 Pontos de extração da F0

O material coletado foi transferido para o software Praat 5.0, por meio do 
qual foi feita a análise da curva de F0 Com esse procedimento, foi possível ava-
liar a curva de F0 no início (que chamaremos de ponto 1), meio (ponto 2) e fim 
(ponto 3) das frases que estavam sob escopo dos MPLs, exemplo de: Com um 
suspiro, sussurrou para sua mulher: “O que vai ser de nós?, bem como verificar 
o movimento da F0 e, assim, descrever a estratégia utilizada por esses alunos 
para marcar as variações prosódicas de frases sob a incidência de MPLs produ-
zidas por leitores ainda em processo de aquisição de leitura.

3. ANÁLISE DE DADOS

A nossa intenção neste trabalho foi analisar as estratégias prosódicas pro-
duzidas por alunos do 3°, 4° e 5° ano do ensino fundamental I analisando as 
curvas de F0. Com a análise foi possível verificar as variações das frases que 
estavam sob o escopo dos MPLs caracterizando, assim, o contorno entoacional 
das frases produzidas pelos diferentes leitores aqui investigados.

Os resultados encontrados para o movimento de F0 das sentenças produ-
zidas pelos participantes do 3° ano, 4° ano e 5° ano, deixou claro que os alunos 
em fase inicial de leitura ainda não conseguem reconhecer os marcadores pro-
sódicos lexicais e não usam nenhuma estratégia para isso.

Com o objetivo de garantir uma análise satisfatória, foram utilizadas dois 
marcadores prosódicos lexicais de altura: sussurrou, gritou. Sendo assim, a par-
tir das análises feitas das leituras dos alunos percebemos que os alunos inves-
tigados não usam nenhum tipo de estratégia para fazer essas marcações. Os 
dados dessas variações estão nas tabelas 1, 2 e 3, que apresenta o desempenho 
dos Grupos I, II e III, de acordo com os valores iniciais (ponto 1), médios (ponto 



2) e finais (ponto3) da frequência fundamental de cada frase em que os MPLs 
estavam inseridos.

3.1 Análises acústicas os alunos do 3° ano - Grupo I

Com o intuito de trazer maiores esclarecimentos e especificações a respei-
to das análises acústicas feitas a partir das gravações dos textos com Marcado-
res prosódicos Lexicais por alunos do 3°, 4° e 5° ano do ensino fundamental I, 
traremos aqui resultados encontrados para a frequência fundamental. 

Dessa forma, identificamos os valores de F0 dos alunos do 3° ano do ensi-
no fundamental I, valores baixos, como pode ser visto na tabela 1.

Tabela 1 - Valores de F0 obtidos no ponto 1, 2 e 3 extraídos da frase sob o escopo dos MPLs da leitura 
dos alunos 3° ano

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3

Aluno 1
Sussurrou 323.4Hz 315.5 Hz 321.4 Hz

Gritou 281.9 Hz 245.4 Hz 196.1 Hz

Aluno 2
Sussurrou 322 Hz 293.9 Hz 371.3 Hz

Gritou 341.3 Hz 275.4 Hz 277.5 Hz

Aluno 3
Sussurrou 303.2 Hz 341.9 Hz 323.4 Hz

Gritou 322.4 Hz 213 Hz 336 Hz

Fonte: Elaboração própria.

Como podemos observar na tabela 1, em relação à frequência fundamen-
tal, F0, na posição de início (ponto 1), meio (ponto 2) e fim (ponto 3) das frases 
que estavam sob escopo dos MPLs, da leitura realizada por alunos do 3° ano, 
percebemos que, de acordo com os valores exposto na tabela 1, os alunos não 
conseguem fazer a marcação prosódica dos MPLs e em alguns casos podemos 
perceber que, a exemplo do Aluno 1, os valores da frequência fundamental no 
ponto 1 foi de 323.4Hz, no ponto 2 de 315.5Hz e no ponto 3 de 321.4Hz em 
sussurrou, em gritou as F0 do aluno 1 foi menor que podemos observar no pon-
to 1 foi de 281.9, no ponto 2 de 245.4 e no ponto 3 de 196.1. Dessa maneira, 
observando ainda os dados dispostos na tabela 1, concluímos que, os alunos do 
terceiro ano do ensino fundamental I não usam nenhum tipo de estratégia para 
fazer essa marcação prosódica. Desses valores verificamos que a exemplo do 
aluno1, em sussurrou, a frequência fundamental dele é mais alta que em gritou, 
isso nos confirma que os alunos não usam nenhum tipo de estratégia para fazer 
essa marcação prosódica.

Figura 1 - Curva de F0 do trecho “Com um suspiro, sussurrou para sua mulher: ‘O que vai ser de nós?’” 



Fonte: Elaboração própria.

Figura 2 – Curva de F0 do trecho “Seu bobo”, ela gritou. 

Fonte: Elaboração própria.

Diante dessa observação e comparando a tabela 1 com as imagens 1 e 
2, podemos perceber que os alunos não conseguem falar baixo (em tom de 
sussurro) e nem falar alto (gritar) onde era esperado. Analisando a imagem 
1 podemos observar quão alto é o som que o leitor emite ao fazer a leitura do 
marcador sussurrou, assim como, na figura dois podemos observar que as cur-



vas adquirida pelo mesmo leitor é mais baixa, quando deveria ser mais alta. O 
correto é que, um leitor fluente, tenha os valores de F0 mais baixo na frase sob 
o escopo do marcador sussurrou e mais alto na frase sob o escopo do marcador 
gritou e quando comparamos a tabela 1 com as imagens 1 e 2 não encontramos 
isso. 

Diante disso, de acordo com nossa hipótese e com os dados obtidos na 
tabela 1 e nas figuras 1 e 2 os alunos do 3° ano do ensino fundamental I, ainda 
possuem pouca fluência de leitura e não conseguem realizar as variações pro-
sódicas da fala.

A seguir, analisaremos a tabela 2 e os gráficos 3 e 4, que nos levaram tam-
bém a valores dos pontos iniciais, médios e finais da F0 das leituras de alunos 
do 4° ano do ensino Fundamental I, a partir de análises acústicas.

3.2 Análises acústicas dos alunos do 4° ano - Grupo II

Nas gravações feitas a partir das leituras dos alunos do 4° ano de ensino 
fundamental I, pudemos analisar que os valores de F0 foram mais baixo que os 
do grupo I, como pode ser visto na Tabela 2.

Tabela 2 - Valores de F0 obtidos no ponto1, 2 e 3 da leitura dos alunos 4° ano

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3

Aluno 1
Sussurrou 294.2Hz 298.3Hz 316Hz

Gritou 238.8Hz 231.6Hz 243.8Hz

Aluno 2
Sussurrou 339.4Hz 338.2Hz 300.6Hz

Gritou 251.4Hz 278.8Hz 270Hz

Aluno 3
Sussurrou 341.4Hz 337.1Hz 332.6Hz

Gritou 242.9Hz 241.2Hz 249.6Hz

Fonte: Elaboração própria.

Conforme os dados analisados na tabela 2 podemos notar com bastante 
clareza que os alunos do 4° ano, também não usam nenhum tipo de estratégia 
para marcar as variações prosódicas, os dados analisados ainda nos confirmam 
que os valores da F0 não aumentam quando deveriam está mais alta, como 
notamos nos dados coletados no alunos 2 exposto na tabela 2, na frase em que 
está o MPL sussurrou podemos notar que nos ponto 1 a frequência fundamen-
tal foi de 339.4 Hz, no ponto 2 de 338.2 Hz e no ponto 3 de 300. 6 Hz, já em gri-
tou onde esperamos um valor de F0 mais alto, obtivemos no ponto 1 o valor de 
251.4Hz,no ponto 2 278.8Hz e no ponto 3 270 Hz. Além disso, nos três alunos 
do 4° ano onde esperamos uma frequência fundamental mais alta para gritou e 



mais baixa para sussurrou os alunos tiveram o mesmo rendimento dos alunos 
do grupo I e valores mais desproporcionais que o esperado. 

Diante disso, a seguir encerraremos nossas análises com da tabela 3, que 
também diz respeito aos valores da Frequência Fundamental dos pontos de 
início, meio e fim das gravações realizadas por alunos do 5° ano.

3.3 Análises acústicas dos alunos do 5° ano - Grupo III

Apesar de esperar que os alunos do ensino fundamental do 5° ano marcas-
sem corretamente os MPLs, encontramos dados esperados e variações de valo-
res da frequência fundamental, algumas vezes mais baixo que os dos alunos do 
grupo I e II, o que está exposto na tabela 3.

Tabela 3 - Valores de f0 obtidos no ponto1, 2 e 3 da leitura dos alunos 5° ano

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3

Aluno 1
Sussurrou 338.8 Hz 286 Hz 251.3 Hz

Gritou 264.6Hz 246.4Hz 254.5Hz

Aluno 2
Sussurrou 252.7Hz 256.3 Hz 270.7Hz

Gritou 232.5Hz 254.1Hz 229.9Hz

Aluno 3
Sussurrou 267.6Hz 306.8 Hz 262.5 Hz

Gritou 217.8 Hz 229.9 Hz 271.4 Hz

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com os resultados obtidos na tabela 3, os valores de F0 das lei-
turas dos alunos do 5° ano também não foram de acordo com o esperado, visto 
que no MPL sussurrou a frequência fundamental é mais alta que no MPL gritou, 
como pode ser confirmado nos valores do aluno 3, em sussurrou, no ponto 1 
o valor da F0 é de 267.6Hz, no ponto 2 306.8 Hz e no ponto 3 262.5Hz e como 
já observamos nas analises da tabela 1 e 2, na tabela 3 também encontramos 
valores mais baixo durante a analises do marcador gritou, no ponto 1 o valor 
encontrado foi de 217.8 Hz, no ponto 2 de 229.9Hz e no ponto 3 271.4 Hz, esses 
valores vêm confirmar nossa hipótese de que os alunos do 3°, 4° e 5° ano, não 
conseguem fazer as marcações das variações prosódicas e que eles não usam 
nenhum tipo de estratégia para marcar essa variação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, procuramos avaliar a(s) estratégia(s) utilizada(s) pelos 
alunos para realizar as variações prosódicas dos MPLs de altura. 



Verificamos que os alunos das séries iniciais do ensino fundamental I não 
realizam variações prosódicas incitadas pelos marcadores prosódicos lexicais 
em leitura oral, o que veio a confirmar nossa hipótese. É importante frisar que 
os alunos das séries iniciais ainda não utilizam nenhum tipo de estratégia para 
marcar essas variações melódicas.

Contudo, diante dos resultados obtidos, pelas leituras e gravações de alu-
nos do ensino fundamental I, verificamos que os sujeitos da pesquisa procede-
ram inadequadamente com as variações entoacionais incitadas pelos MPLs em 
leitura oral, essa falta de estratégia e inadequabilidade pode ser caracterizada 
como falta de fluência de leitura, ou como chamamos no trabalho todo, leitores 
não fluentes.
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ANÁLISE ACÚSTICA DA FALA AUTISTA:
o padrão formântico 

Renata Oliveira da Silva1 
Marian Oliveira2

INTRODUÇÃO

A pessoa com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo Dias et 
al. (2009), dificilmente, consegue estabelecer um diálogo com pretensões de 
interação social; em geral, os diálogos fogem dos padrões esperados, princi-
palmente por que eles não costumam perceber as intenções do interlocutor. 
Além disso, observam os autores, que os marcadores prosódicos na fala desses 
sujeitos apresentam ritmo e melodia peculiares, na maioria das vezes fora do 
contexto (DIAS et al., 2009). 

É sabido que a prosódia tem papel essencial e indispensável na delimi-
tação de intenções comunicativas e de expressões emocionais (TAGER-FLUS-
BERG, 2000). Através de contornos melódicos, portanto, é possível transmitir, 
no caso do falante, e de perceber, no caso do ouvinte, na comunicação verbal, 
intenções do interlocutor (TAGER-FLUSBERG, 2000). 

Assim, considerando as eventuais dificuldades de delimitações de inten-
ções comunicativas, por meio de demarcação prosódica, apresentadas por pes-
soas autistas, este trabalho, recorte de uma pesquisa maior, que investiga ques-
tões de prosódia na fala autista, apresentará uma análise do padrão formântico 
das vogais [a, i, u] quando produzidas por três sujeitos com diagnóstico de TEA, 
no intuito de traçar um perfil da fala de pessoas com esse transtorno.

O padrão formântico constitui um importante parâmetro acústico na ca-
racterização da qualidade dos sons vocálicos, pois através dele há indicadores 
de como uma vogal foi articulada no trato vocal (OLIVEIRA, 2011). 

Os objetivos deste trabalho são: i) Descrever a qualidade das vogais [a,i,u] 
quando produzidas por sujeitos autistas do sexo masculino, nascidos na região 
do Sudoeste da Bahia, por meio de análise acústica; ii) Testar se eventuais de-

1 Mestranda em linguística, UESB. 
2 Professora do Programa de Pós-graduação em Linguística, UESB, doutora em Linguistica, UNICAMP , e orienta-
dora da pesquisa.



ficiências na marcação de aspectos prosódicos, por parte de autistas, podem 
comprometer a qualidade das vogais e se interferem na demarcação da toni-
cidade. Embora se saiba que o padrão formântico não é o parâmetro acústico 
mais indicado para avaliar questões prosódicas e, consequentemente, aspectos 
ligados a acento, a análise em questão pode nos trazer algum indício nesse sen-
tido, visto que se espera que haja diferença entre as frequências de uma vogal 
tônica e uma vogal átona.

Partimos da hipótese de que as dificuldades de demarcação prosódica ma-
nifestadas por autistas podem comprometer a qualidade da vogal e dificultar a 
delimitação da tonicidade. No propósito de cumprir nossos objetivos e testar a 
validade da nossa hipótese, organizamos esse artigo da seguinte maneira: além 
desta, mais quatro seções: ii) sobre autismo e produção vocálica; iii) apresen-
tação da metodologia adotada para esse trabalho; iv) discussão dos dados e v) 
considerações finais. Passamos, a seguir, aos itens aqui apontados.

2. SOBRE AUTISMO E PRODUÇÃO VOCÁLICA

2.1 Autismo 

Tendo em vista o universo de sujeitos dessa pesquisa, nesta seção trata-
remos de conceituar o TEA e apresentar algumas das implicações linguística 
presentes nesse transtorno. 

A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Men-
tais (DSM-5) traz a seguinte definição de Autismo: 

O transtorno do espectro autista caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social e 
na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em compor-
tamentos não verbais de comunicação usados para interação social e em habilidades para desen-
volver, manter e compreender relacionamentos. Além dos déficits na comunicação social, o diag-
nóstico do transtorno do espectro autista requer a presença de padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses ou atividades (American PsychiatricAssociation - APA, 2014, p.31).

É no cenário de ascensão da Linguística enquanto ciência que tiveram iní-
cio as primeiras publicações sobre o Autismo. Em 1943, o psiquiatra austríaco 
Leo Kanner descreveu o comportamento de onze crianças, que apresentavam 
dificuldades na comunicação e na interação social, tendo sido essas caracte-
rísticas as primeiras descrições sintomatológicas do Transtorno do Espectro 
Autista (DONVAN; ZUCKER, 2009). 

Pesquisas mais recentes sobre indivíduos com autismo endossam as pri-
meiras impressões de Donvan e Zucker (2009). Segundo Dias et al. (2009), 
pessoas com autismo, dificilmente, conseguem estabelecer um diálogo com 



pretensões de interação social; em geral, os diálogos fogem dos padrões espe-
rados, principalmente por que eles não costumam perceber as intenções do in-
terlocutor. Além disso, observam os autores, os marcadores prosódicos na fala 
desses sujeitos apresentam ritmo e melodia peculiares, na maioria das vezes 
fora do contexto. Sendo assim, 

Os aspectos prosódicos observados e descritos desde o início da classificação dos TEA incluem: fala 
monotônica ou robotizada, déficits no uso do pitch (frequência) ou controle de volume (intensida-
de), deficiências na qualidade vocal e uso de padrões peculiares de stress (OLIVETI et al., 2017, p. 2).

Lopes e Lima (2009) consideram que pessoas autistas apresentam defi-
ciências nas habilidades de linguagem verbal e não verbal marcada por déficits 
prosódicos e dificuldades pragmáticas, tanto em termos de produção quanto 
de percepção de fala. 

Os déficits na linguagem, desde as primeiras descrições sobre o autismo, 
são os sintomas mais relevante desse transtorno (FERNANDES, 1994). Schir-
mer et al. (2004, p.98) apontam traços anômalos da fala de autistas: a escolha 
de palavras pouco usuais, inversão pronominal, ecolalia, discurso incoerente, 
crianças não-responsivas a questionamentos, prosódia aberrante e falta de 
comunicação.

Para Martins (2011) no quadro patológico do autismo está presente a 
incapacidade dos sujeitos autistas utilizarem a linguagem como meio de co-
municação, devido aos déficits que eles apresentam na aquisição do sistema 
linguístico, na compreensão e utilização das regras da língua nos aspectos fo-
nológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos. 

O atraso, desenvolvimento anormal ou ausência total da linguagem é um dos principais critérios 
para diagnosticar a perturbação autística, sendo também o sintoma inicial reconhecido mais fre-
quentemente pelos pais, levando-os a procurar ajuda médica. À medida que vão crescendo, estas 
não progridem nos padrões normais do desenvolvimento da linguagem, como aprender a dizer 
palavras ou a formar frases. Cerca de 50% das crianças com autismo não chegam mesmo a desen-
volver a fala. Estes déficits são normalmente evidentes tanto ao nível da compreensão – processa-
mento da informação verbal e não-verbal - como da expressão – gestos, palavras, etc. (MARTINS, 
2001, p. 7).

Desta maneira, para Lopes e Lima (2009) a linguagem além de promo-
ver a comunicação também permite ao homem atuar sobre o outro de modo 
a influenciá-lo, convencê-lo, despertar-lhe emoções, etc. Por isso, entendemos 
que a fala, além dos aspectos articulatórios e acústicos, carrega mensagens do 
falante com o propósito de ser compreendido, o que no autismo notamos estar 
muitas vezes prejudicado, comprometendo a interação social dos sujeitos com 
esse transtorno e tudo que envolva o uso da linguagem verbal e não verbal, 



sendo os déficits de linguagem aqui apresentados motivos de investigação e 
estudos linguísticos. 

2.2 Características articulatórias e acústicas das [a, i, u]

Alvos deste trabalho, as vogais /a/, /i/ e /u/ serão apresentadas sob o 
ponto de vista da fonética articulatória e acústica, nesta seção que se apresenta. 

Para Callou e Leite (2009, p. 14), as unidades constitutivas do contínuo 
sonoro são produzidas por um mecanismo fisiológico específico a que se con-
vencionou chamar aparelho fonador. Ainda de acordo com esses autores, o apa-
relho fonador é formado por diversos órgãos do corpo humano que tem ou-
tras funções, distintas das usadas para produção dos sons, e o funcionamento 
desses órgãos durante a produção sonora, torna possível caracterizar os fones 
quanto às propriedades articulatórias e acústicas, bem como quanto à presen-
ça, ou não, da corrente de ar dos pulmões.

A Fonética Articulatória é definida como o estudo dos sons da fala na perspectiva de suas carac-
terísticas fisiológicas e articulatórias. Para se entender os mecanismos de articulação desses sons, 
precisa-se inicialmente conhecer os diferentes órgãos responsáveis pela realização dos sons das 
línguas naturais, ou melhor, o aparelho fonador humano (SEARA et al., 2011, p. 17). 

Como apresentado por Câmara Jr. (1984), as vogais são sons que ao serem 
produzidos, o ar que sai dos pulmões não sofre nenhuma obstrução passando 
livremente pelo trato vocal. Durante a produção desses sons, Oliveira (2011) 
considera que os articuladores se posicionam de várias maneiras ao longo do 
trato vocal, ocasionando diferentes ressonâncias de onda sonora. Assim, para 
Callou e Leite (2009, p. 26) na identificação e descrição das vogais usam-se 
como parâmetros, o avanço e o recuo da língua e a presença ou ausência de 
protrusão labial. 

Deste modo, na produção da vogal [a], de acordo Malberg (1954), a língua 
e o maxilar se mantém abaixados, o que a torna uma vogal considerada baixa 
e aberta; Já as vogais [i] e [u] são caracterizadas como alta e fechada, pois na 
produção desses sons, os lábios se mantém quase fechados e a língua elevada. 
E ainda, essas duas vogais podem ser anteriores, [i], e posteriores, [u], essa 
classificação diz respeito à projeção da língua para região mais anterior (pala-
tal) ou posterior (velar) da cavidade oral. 

A fonética é uma ciência que estuda os sons da fala com o propósito de 
descrever, classificar e transcrever esses sons, sendo a fonética acústica, uma 
das áreas de interesse dessa ciência, encarregada de compreender as proprie-
dades físicas dos sons da fala a partir da sua produção (SILVA, 2003).



Assim, para Kent e Read (2015) um importante parâmetro acústico na ca-
racterização da qualidade dos sons vocálicos é o padrão formântico, que dão 
indicativos de como uma vogal foi articulada no trato vocal, podendo esses 
sons serem analisados no espectrograma, através dos valores das frequências 
formânticas, F1, F2 e F3. 

Em linhas gerais, podemos afirmar que o movimento dos articuladores 
no trato vocal resulta em frequências acústicas. Portanto, Oliveira et al. (2015) 
considera que o resultado da movimentação da língua e dos lábios na produ-
ção sonora da vogais resulta em: i) vogal [a]: abertura máxima da boca e a lín-
gua levemente recuada para a parte posterior do trato vocal, produzindo um 
segmento vocálico do tipo compacta, com frequências altas de F1, entre 800 
a 1000Hz, F2 entre 1200 a 1800Hz e o F3 a partir de 2000 Hz; ii) vogal [i] e 
[u]: fechamento da boca e elevação da língua na cavidade oral, podendo ser o 
levantamento na parte anterior, no caso da vogal [i], ou na posterior, no caso 
da vogal [u], o resultado disso serão segmentos do tipo difusos, cuja vogal [i] 
se diferencia pelo seu timbre agudo, com frequências baixas em F1, algo entre 
200 a 350 Hz, e a vogal [u] de timbre grave, com F1 menor que o da vogal [i]. 
No caso das frequências de F2 e F3 os valores são altos e próximos entre si, 
respectivamente. 

Tendo em vista os objetivos desse trabalho, os valores de frequência for-
mântica constituem um importante parâmetro para caracterização das vogais 
produzidas por sujeitos com autismo, o que acreditamos ser um bom início de 
investigação para estudos que nos levarão a compreender melhor o compro-
metimento linguístico nesse transtorno. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Neste estudo analisamos dados da fala de 03 (três) sujeitos autistas, do 
sexo masculino, com idades de 06 a 09 anos, nomeados neste trabalho como 
SP, SA e SL. Todos eles residem na cidade de Vitória da Conquista-BA, são al-
fabetizados e pacientes da ACAEPA - Associação Conquistense de Tratamento 
Especializado à Pessoa Autista. 

Para coleta de dados foi montado um corpus de palavras paroxítonas com 
as vogais [a, i, u] em posições pretônica (PT), tônica (T) e átona final (AF); Para 
cada vogal, foram selecionadas 05 (cinco) palavras, inseridas em frases veícu-
los do tipo “Digo ____baixinho”. Essas frases foram apresentadas em slides, fei-
tos no programa Power Point, aos sujeitos investigados, aos quais foi solicitado 
que lessem cada frase na ordem apresentada. As frases foram repetidas cin-
co vezes, entretanto dentre essas repetições, para análise, foram selecionadas 



apenas 3 (três), julgadas como as melhores gravações de acordo com a inteligi-
bilidade da fala durante a leitura. 

A análise de dados foi feita por meio do software Praat (BOERSMA; WEE-
NINK, 2006), através do qual foram mensuradas as medidas de frequências 
formânticas de F1, F2 e F3 da porção medial, das vogais [a, i, u], nas diferentes 
posições silábicas, quais sejam, PT, T e AF. 

Após mensuração dos valores das frequências formânticas, foram tiradas 
as médias das repetições de F1, F2 e F3, das vogais [a, i, u] produzidas pelos 
sujeitos, em cada posição sílaba estudada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1 (um) refere-se aos valores das frequências formânticas, F1, F2 e 
F3, do segmento vocálico [a], nas três posições silábicas analisadas, produzido 
pelos sujeitos investigados. 

Nota-se que os sujeitos não diferem vogal PT de vogal T, mas diferem a T 
da AF. Os dados também mostram que há variação na abertura do trato vocal 
apenas na relação T vs AF, com diferença, em média, de 100Hz. A abertura do 
trato na produção da vogal é bem variável entre os três sujeitos e parece ter 
havido maior abaixamento da mandíbula por parte dos sujeitos SL e SP, dadas 
às frequências de F1 da PT (1086Hz e 1178Hz, respectivamente) em contra-
partida ao F1 de SA (879Hz). 

Tabela 1: Médias de F1, F2 e F3 da vogal [a] na posição PT, T, AF de sujeitos com TEA.

 Tipos  
Silábicos

PT T AF

Sujeitos F1(Hz) F2(Hz) F3(Hz) F1(Hz) F2(Hz) F3(Hz) F1(Hz) F2(Hz) F3(Hz)

SA 879 1684 2779 863 1609 2264 773 1775 3309

SL 1086 1724 3307 1099 1727 3150 848 1686 3338

SP 1178 1855 2842 1122 2029 3127 819 2062 3262

Fonte: Elaboração própria.

A tabela 2 (dois) refere-se aos valores das frequências formânticas, F1, F2 
e F3, do segmento vocálico [i], nas três posições silábicas analisadas, produzi-
do pelos sujeitos investigados. Levando em consideração que a sua articulação 
exige elevação da coroa da língua, vogal alta como [i] pode ser descrita articu-
latoriamente pela projeção da língua em direção aos dentes superiores, sendo 
assim tipificadas como vogais altas anteriores. Em termos acústicos, pode-se 



dizer que a vogal [i] é uma vogal difusa do tipo aguda, com elevadas frequên-
cias de ressonância, exceto, obviamente, para o F1 que é tipicamente baixa, 
como exposto em Oliveira (2011). 

Nota-se neste trabalho que os sujeitos apresentam comportamentos bem 
semelhantes entre si: não marcam diferença de abertura nos diferentes tipos 
silábicos e tem F1 muito variável que alcança 534Hz (SA). É possível que os 
valores altos em F1 estejam relacionados à faixa etária dos indivíduos pesqui-
sados. O tubo acústico reduzido gera frequências de F1 mais altas do que o 
normal. Dessa forma, a vogal [i] é distinguida de uma vogal como [u], também 
alta, mas posterior, nestes casos pelas frequências de F2, que além da diferença 
de tonicidade demarcam a projeção da língua na região mais anterior do trato 
vocal quando tônica.

Tabela 2: Médias de F1, F2 e F3 da vogal [i] na posição PT, T, AF de sujeitos com TEA.

Tipos  
Silábicos

PT T AF

Sujeitos F1(Hz) F2(Hz) F3(Hz) F1(Hz) F2(Hz) F3(Hz) F1(Hz) F2(Hz) F3(Hz)

AS 534 2219 3153 501 2358 3303 494 2414 3516

SL 382 2616 3308 456 2768 3489 403 2554 3263

SP 515 2515 3357 447 2636 3377 452 2383 3374

Fonte: Elaboração própria.

Na tabela 3 (três) expomos os resultados das frequências formânticas, F1, 
F2 e F3, do segmento vocálico [u], nas três posições silábicas analisadas, pro-
duzido pelos sujeitos investigados. A vogal [u] também é do tipo difusa alta, 
contudo se diferencia do [i] por ser uma vogal do tipo grave, em contrapartida 
ao [i] grave e agudo. Além disso, em termos articulatórios, é realizada com dor-
so da língua projetado para a cavidade posterior e com os lábios arredondados. 
Pelos dados da tabela 3 (três), mantendo a tendência já observada em [a] e [i], 
os sujeitos não parecem distinguir a vogal PT da T. A diferença se dá apenas 
entre T e AF e apenas entre os sujeitos ST e SP, não sendo possível, portanto, 
correlacionar qualidade vocálica e diferença de acento. 

Observa-se uma similaridade entre as frequências e F1 do [i] e do [u], sen-
do a distinção entre as vogais em questão feita pelas frequências do F2, pois 
espera-se que enquanto o F2 de [i] se concentre em frequências altas (apro-
ximadamente, 2000 Hz), em oposição ao F2 do [u] que tende a se manter em 
frequências baixas (na casa de 1000Hz). O que difere, portanto, essas duas vo-
gais no caso dos sujeitos analisados é o F2 que tem relação com o movimento 



da língua para a região posterior no caso da [u] e para a parte mais anterior do 
trato vocal no caso da [i]. 

Tabela 3: Médias de F1, F2 e F3 da vogal [u] na posição PT, T, AF de sujeitos com TEA.

 Tipos  
Silábicos

PT T AF

Sujeitos F1(Hz) F2(Hz) F3(Hz) F1(Hz) F2(Hz) F3(Hz) F1(Hz) F2(Hz) F3(Hz)

SA 599 1388 3565 535 1253 3347 512 1110 3030

SL 510 1045 3163 450 1009 3077 461 1319 2123

SP 600 1418 3575 513 1395 3162 410 1426 3188

Fonte: Elaboração própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a análise do padrão formântico empreendida, podemos 
afirmar que pelo menos, em parte, a nossa hipótese foi confirmada, visto que, 
em princípio, parece que os sujeitos pesquisados não distinguem vogal pretô-
nica de vogal tônica. Foi verificado, em todos os casos avaliados, que a sílaba 
atônica não ficou bem delimitada entre (PT vs T) e é possível que isso esteja re-
lacionado as dificuldades de demarcação prosódica manifestadas por autistas 
e isso parece interferir na qualidade da vogal e consequentemente na distinção 
de acento silábico. Estudos mais robustos e que envolvam outros parâmetros 
acústicos mostrarão de forma mais nítida o impacto da dificuldade prosódica 
de sujeitos autistas na delimitação de sílabas tônicas.
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ENTRE “ACORDOS” E “NEGOCIAÇÕES”:
uma análise do processo de 

(re)categorização do conceito de 
trabalho no discurso governamental

Estevão Eduardo Cavalcante Carmo1

INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2016, o Poder Executivo brasileiro apresentou, para a 
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n° 6787/16, comumente conhecido 
como a Reforma Trabalhista. O projeto altera 6 artigos da Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT) e 7 artigos da Lei n° 6019/74, totalizando um conjunto 
de 13 modificações que versam sobre diversos temas relacionados ao traba-
lho, tais como férias, representação de trabalhadores e jornada de trabalho. A 
reforma passou por análise e votação nas duas Casas legislativas, sendo modi-
ficada e aprovada, posteriormente, na Câmara, em abril de 2017, e no Senado, 
em julho do mesmo ano. O projeto foi sancionado pelo então presidente, Michel 
Temer (PMDB), e passou a regular, junto à CLT, as relações laborais a partir de 
novembro de 2017. 

Em virtude da relevância temática associada à reforma trabalhista, a pro-
posta deste estudo é analisar o processo de (re)categorização do conceito de 
trabalho no discurso governamental. Para tanto, utilizamos como quadro teó-
rico as discussões desenvolvidas por Fairclough (2001; 2003), bem como as 
reflexões de Van Dijk (2010; 2012), ambos os autores fundamentais para a 
Análise Crítica do Discurso (ACD). Além dos autores supracitados, recorremos, 
também, aos estudos de Koch (2015 [2002]; 2017 [2004]) e Marcuschi (2005; 
2007) sobre o processo de (re)categorização linguística através de expressões 
nominais anafóricas. 

O corpus deste trabalho é composto pelo documento da reforma trabalhis-
ta apresentado em 23 de dezembro de 2016 para a Câmara dos Deputados. O 
documento é constituído pelos artigos modificados, mais uma carta anexada à 
reforma e assinada pelo então Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB). 

1 Mestre em Letras/Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professor da educação básica. 



Esperamos que a análise realizada neste estudo contribua para as discus-
sões acerca das relações de trabalho.

1. A DIALÉTICA ENTRE DISCURSO E SOCIEDADE

Nos seus esforços para estabelecer o alcance e os objetivos centrais da 
Análise Crítica do Discurso, Fairclough (2001; 2003) vem apontando, reitera-
damente, para a relação dialética entre as práticas discursivas e as práticas so-
ciais. Importante ressaltar que, para o autor, embora tais práticas estejam em 
níveis distintos, elas constituem-se mutuamente. Fairclough (2003) assinala 
que o discurso2 é um modo – entre tantos outros – de se inserir e de operar na 
sociedade. 

No entanto, cabe salientar, nesse ponto, que a relação que se estabelece 
entre discurso e sociedade não seria unilateral, mas dialética. Em outros ter-
mos, ao passo em que o discurso constitui, também, as nossas práticas cotidia-
nas, regularizando-as e permitindo-nos operar em sociedade, os nossos modos 
de atuar no mundo também moldam o discurso, transformando-o ou modifi-
cando-o segundo as circunstâncias de interação (FAIRCLOUGH, 2001; 2003). 

Uma perspectiva como essa proporciona uma abordagem do sujeito como 
um ator social agente3, atravessado pelo discurso, mas capaz, da mesma for-
ma, de transformar esse discurso, atuando, assim, sobre a sociedade. É desse 
processo que surge a correlação entre discurso e mudança social apresentada 
por Fairclough (2001). Em textos mais recentes, o autor argumenta que a prá-
tica discursiva é parte constituinte das relações sociais e que, por tal motivo, o 
discurso opera, também, em função dos conflitos que emergem na sociedade. 

Desse modo, a palavra torna-se “arena” para confrontos ideológicos e daí 
emerge a importância, por exemplo, de analisar os diversos discursos que cir-
culam entre os diferentes domínios que constituem a sociedade, a fim de veri-
ficar as relações desiguais de poder que se manifestam discursivamente (BA-
KHTIN, 2010 [1929]; FAIRCLOUGH, 2001; 2003; VAN DIJK, 2010). 

Nesse ínterim, o texto cumpre função essencial. Além de entender o tex-
to como uma manifestação discursiva num contexto de interação, Fairclough 
(2003) aponta, também, que o texto é um evento social na medida em que 
ele se insere nas práticas sociais. O texto consiste um elemento fundamental 

2 Ressaltamos, aqui, que adotamos o conceito de discurso tal como apresentado por Fairclough (2001) e Van Dijk 
(2010), ou seja, como toda manifestação semiótica, que inclui a materialidade linguística, mas também gestos, 
imagens etc. 
3 Esse posicionamento teórico coaduna com os estudos sociológicos de Giddens (2003), cujas reflexões apontam 
para um sujeito agente, capaz de monitorar reflexivamente suas ações e a de seus pares, operando, desse modo, 
na constituição e na regularização das práticas sociais. 



na abordagem de Fairclough (2001, p. 61), de modo que o autor nomeia seu 
quadro teórico de uma “análise discursiva textualmente orientada”. O teórico 
ainda pontua alguns aspectos que podem ser considerados numa análise des-
sa natureza. Entre eles, por exemplo, a seleção lexical, a construção sintática 
numa oração, as figuras de linguagem que são empregadas e os gêneros tex-
tuais utilizados. 

Um desses é por meio da tecnologização do discurso, categoria teórica a 
que recorreremos ao longo da análise. Fairclough (2001) entende esse fenô-
meno como uma tendência discursiva, empregada pelos sujeitos, para atuar 
no encobrimento de conflitos de poder que constituem as relações sociais. De 
outro modo, a tecnologização seria o que Foucault (2009 [1979]) denominou, 
outrora, de “técnicas de poder”, isto é, modos de exercer e preservar o poder 
nas práticas cotidianas. Fundamentado nesse princípio, Fairclough (2001) 
compreende a tecnologização do discurso como procedimentos discursivos 
utilizados para mascarar relações desiguais de poder entre os atores sociais. 

Para a nossa investigação, analisamos a tecnologização do discurso atra-
vés da seleção lexical empregada para (re)categorizar o conceito de trabalho 
no discurso governamental. Para tanto, empreendemos, antes, uma breve dis-
cussão sobre o processo de (re)categorização linguística.

2. A (RE)CATEGORIZAÇÃO LINGUÍSTICA 

Foge ao escopo deste trabalho apresentar um compêndio teórico extenso 
acerca do processo de categorização, tampouco constitui nosso objetivo, aqui, 
desenvolver um sumário histórico dos estudos que se dedicaram a discussões 
sobre a atividade referenciadora. Cumpre ressaltar, no entanto, os posiciona-
mentos teóricos que assumimos, em nossa investigação, em relação à catego-
rização linguística. 

Entendemos a categorização como um processo contínuo no qual con-
vergem aspectos de ordem cognitiva, social e discursiva (MONDADA; DUBOIS, 
1995; SALOMÃO, 1999). Ao empregar um item ou expressão lexical para cate-
gorizar os elementos do mundo, os sujeitos operam com a categorização lin-
guística, ou referenciação. Marcuschi (2007) salienta que esse processo não 
consiste numa simples atividade de “etiquetar” os componentes mundanos, 
mas, antes, num fenômeno que implica diferentes princípios, tais como os co-
nhecimentos dos sujeitos, mediados por sua história, suas experiências e, in-
discutivelmente, pela linguagem. Desse modo, compreendemos a referenciação 
como uma atividade discursiva contínua, que se manifesta linguisticamente, a 
partir dos conhecimentos dos interlocutores sobre o mundo e os elementos 
que o constituem. 



Koch (2015 [2002]; 2017 [2004]) argumenta que esses conhecimentos 
são esquematizados em termos de modelos cognitivos, tais como os frames, 
scripts ou modelos mentais. Em seus estudos, Van Dijk (2012) aponta que os 
interlocutores operam discursivamente com um tipo específico de modelo 
mental, o modelo de contexto, um construto subjetivo que atua na coordenação 
de elementos a nível semântico e pragmático, possibilitando, por conseguinte, 
a interação entre os sujeitos em contextos reais de comunicação. Os modelos 
de contexto sistematizariam conhecimentos sociais, episódicos e linguísticos, a 
fim de contribuir para a inserção e a atuação dos interlocutores em diferentes 
contextos de interação. 

Van Dijk (2010; 2012) salienta, ainda, que, embora os modelos de contex-
to sejam construtos subjetivos dinâmicos e atualizados online, no momento da 
interação, o emprego recorrente de determinados recursos textuais-discursi-
vos operam na estabilização de um modelo específico sobre um determinado 
fato ou evento. Assim, por exemplo, a veiculação periódica de publicações na 
imprensa que categorizem a imigração como uma “onda” ou “invasão” contri-
buiria, por sua vez, para a estabilização de um modelo sobre a imigração como 
um fato negativo, a ser censurado e interrompido (VAN DIJK, 2010).

Koch (2004; 2017 [2004]) também salienta que a linguagem não é neutra, 
mas que, antes, consiste numa expressão e constituição de posicionamentos 
sobre os eventos do mundo. É devido a esse princípio fundamental que se faz 
indispensável uma análise que revele as estratégias linguístico-textuais imbri-
cadas no processo discursivo, com a finalidade de verificar e revelar conflitos 
ideológicos, contribuindo, portanto, para a mudança social. 

Conforme já sublinhado, analisamos, em nossa investigação, o proces-
so de (re)categorização do conceito de trabalho no discurso governamental. 
Salientamos que nos interessa examinar as expressões nominais anafóricas 
implicadas no processo de referenciação. Entendemos que operam diversas 
estratégias linguísticas no decorrer da referenciação, tais como os pronomes 
substantivos, os advérbios e a elipse (KOCH, 2017 [2004]). No entanto, opta-
mos por concentrar nossa análise nas expressões nominais anafóricas, isto é, 
nos nomes empregados para retomar e (re)construir objetos de discurso4 in-
troduzidos textualmente. 

Longe de esgotar a discussão sobre as anáforas, nosso intuito consiste, ba-
sicamente, em apresentar o tipo de anáfora que examinaremos ao longo da 
análise. Em nossa investigação, assumimos a anáfora não como uma simples 
repetição ou mera retomada de um objeto anteriormente introduzido no texto. 
Entendemos a anáfora como um fenômeno linguístico responsável por man-

4 Objetos de discurso constituem os elementos que são discursivizados, portanto objetos não do mundo real, mas 
do discurso (MONDADA e DUBOIS, 1995). 



ter o foco num determinado objeto discursivo dentro de um texto, ao mesmo 
tempo em que (re)constrói esse objeto no decorrer da interação (KOCH, 2015 
[2002]; MARCUSCHI, 2005). Além disso, compreendemos que as anáforas tam-
bém mobilizam conhecimentos esquematizados em modelos cognitivos, pro-
porcionando aos interlocutores uma compreensão adequada do evento comu-
nicativo (MARCUSCHI, 2005). 

Salientamos que, para nosso estudo, concentraremos a atenção nas anáfo-
ras diretas. Ressaltamos que entendemos haver outros tipos de anáforas, como 
as indiretas e a encapsuladoras5. No entanto, devido à extensão deste traba-
lho, optamos por focar nas expressões nominais anafóricas diretas ao longo da 
análise. 

As anáforas diretas são as representantes mais conhecidas do grupo de 
expressões anafóricas. Elas retomam um objeto de discurso já introduzido an-
teriormente, categorizando-o com o mesmo item ou expressão lexical ou com 
outro termo, que, em geral, consiste num elemento nominal ou pronominal 
(CAVALCANTE, 2003; KOCH, 2017 [2004]. Vejamos o exemplo6, a seguir, aten-
tando para os termos destacados em itálico:

(1) O discurso é dos presidentes
O presidente Michel Temer comentou, em Março, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 
sobre a dificuldade das pessoas em compreender medidas do governo. O tucano disse que o Brasil 
é um país oral e que é necessário repetir e reafirmar ideias.
(FSP, 11/04/17)

Em (1), observamos que a expressão “o tucano” retoma “ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso”, objeto incorporado ao texto previamente. Desse 
modo, “o tucano” configura-se, portanto, como uma anáfora direta. Contudo, 
salientamos, novamente, que a anáfora direta não consiste numa simples reto-
mada do objeto de discurso, uma vez que, no exemplo acima, para que o leitor 
compreenda que “o tucano” refere-se ao ex-presidente, ele precisará mobilizar 
conhecimentos de mundo, mais especificamente do domínio político brasilei-
ro, entendendo que todos os integrantes do PSDB – partido de Fernando Hen-
rique – são denominados “tucanos”. 

No próximo tópico, analisamos a reforma trabalhista, observando como o 
emprego de determinadas expressões anafóricas operam no encobrimento dos 
conflitos de poder nas relações de trabalho.

5 Para um estudo atento aos tipos de anáforas, sugerimos a leitura de Cavalcante (2003), Koch (2015 [2002]) e 
Marcuschi (2005).
6 Exemplo retirado do corpus da dissertação de mestrado “Frame e referenciação nos discursos governamental e 
jornalístico: investigando o processo de (re) categorização do conceito de trabalho” (CARMO, 2018). Os resulta-
dos apresentados aqui são um recorte dessa dissertação. 



3. ANÁLISE DA REFORMA TRABALHISTA 

Conforme já assinalado, o corpus deste trabalho consiste no documento da 
reforma trabalhista apresentada à Câmara dos Deputados, em 23 de dezembro 
de 2016. O projeto constitui-se pelos 13 artigos modificados, acrescido de uma 
carta assinada por Ronaldo Nogueira (PTB), na época Ministro do Trabalho.  
A partir de uma análise prévia da reforma, constatamos dois fenômenos tex-
tuais-discursivos que operam no processo de construção de um modelo espe-
cífico de trabalho e também no encobrimento das relações desiguais de poder 
entre empregado e empregador. Vejamos, a seguir.

3.1. Expressões nominais anafóricas empregadas no apagamento de 
agentes

Observamos que diversos objetos de discurso são introduzidos e retoma-
dos ao longo do texto da reforma. Itens e expressões lexicais são mobilizados 
para categorizar agentes, como empregador e empregado. Contudo, notamos 
que os termos utilizados para categorizar esses sujeitos não são expressões 
aleatórias, mas itens que cumprem uma função textual-discursiva no apaga-
mento de agentes. Observemos o exemplo, abaixo, atentando para os termos 
em itálico.

(2) Art. 523-A
É assegurada a eleição de representante dos trabalhadores no local de trabalho, observados os 
seguintes critérios: I - um representante dos empregados poderá ser escolhido quando a empresa 
possuir mais de duzentos empregados, conforme disposto no art. 11 da Constituição; II - a eleição 
deverá ser convocada por edital, com antecedência mínima de quinze dias, o qual deverá ser afi-
xado na empresa, com ampla publicidade, para inscrição de candidatura, independentemente de 
filiação sindical, garantido o voto secreto, sendo eleito o empregado mais votado daquela empresa, 
cuja posse ocorrerá após a conclusão da apuração do escrutínio, que será lavrada em ata e arqui-
vada na empresa e no sindicato representativo da categoria; e III - o mandato terá duração de dois 
anos, permitida uma reeleição, vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, desde o registro de 
sua candidatura até seis meses após o final do mandato.

No exemplo (2), verificamos o nome-núcleo “empregado” para categorizar 
o agente funcionário da instituição, enquanto, para categorizar o agente em-
pregador, foi utilizado o nome-núcleo “empresa”. Entendemos que, no exemplo 
acima, “empresa” refere-se tanto ao agente empregador, na segunda linha do 
exemplo, como também ao espaço de trabalho, na linha cinco. Ao categorizar o 
espaço, o item “empresa” retoma um objeto de discurso já introduzido na linha 
um, “local de trabalho”, configurando-se, portanto, como uma anáfora direta. 
Contudo, observamos que o item “empresa” é mais utilizado para referir-se ao 
agente empregador do que ao local/instituição. Vejamos mais um exemplo, a 
seguir:



(3) Carta
O Brasil vem desde a redemocratização em 1985 evoluindo no diálogo social entre trabalhadores e 
empregadores. A Constituição Federal de 1988 é um marco nesse processo, ao reconhecer no inci-
so XXVI do art. 7º as convenções e acordos coletivos de trabalho. O amadurecimento das relações 
entre capital e trabalho vem se dando com as sucessivas negociações coletivas que ocorrem no am-
biente das empresas a cada data-base, ou fora dela. Categorias de trabalhadores como bancários, 
metalúrgicos e petroleiros, dentre outras, prescindem há muito tempo da atuação do Estado, para 
promover-lhes o entendimento com as empresas. 

No trecho “com as sucessivas negociações coletivas que ocorrem no am-
biente das empresas a cada data-base”, entendemos que o item “empresa” refe-
re-se ao local de trabalho, uma vez que o nome-núcleo “ambiente” remete a es-
paço e, além disso, há o emprego da preposição “em”, contraída com artigo, que, 
no excerto, indica lugar ou posição (NEVES, 2011). No entanto, mais a frente, 
no trecho “para promover-lhes o entendimento com as empresas”, assumimos 
que a expressão “empresa” refere-se não mais ao espaço – não sendo, portanto, 
uma anáfora direta – mas, sim, ao agente empregador. Essa estratégia metoní-
mica de troca de agente por lugar só é possível em função da mobilização do 
campo semântico do trabalho, no qual se inserem tanto o item lexical “empre-
gador”, quanto os termos “empregado” e “empresa”. 

Ressaltamos, ainda, que esse fenômeno transcorre ao longo de todo o tex-
to da reforma trabalhista, de modo que pudemos verificar dois fatos:

i)  a expressão “empresa” é utilizada de modo mais recorrente do que o 
termo empregador para categorizar o agente que admite o trabalha-
dor, segundo podemos avaliar na tabela, a seguir:

Tabela 1: recorrência quantitativa dos nomes-núcleo que categorizam o agente 7

EMPRESA 23

EMPREGADOR 8

ii)  a expressão “empresa” é mais utilizada para categorizar o agente do 
que o espaço/local, conforme é possível verificar na tabela abaixo:

Tabela 2: recorrência quantitativa do nome-núcleo “empresa”  
utilizado para categorizar o agente e o local 

EMPRESA ENQUANTO AGENTE 23

EMPRESA ENQUANTO LOCAL 21

7 Referimo-nos ao agente responsável por admitir ou gerenciar os trabalhadores/empregados. 



Salientamos que essa estratégia metonímica não ocorre aleatoriamente. 
Entendemos que, ao optar por utilizar o item “empresa” para categorizar o 
agente ao invés de termos como “empregador”, “chefe” ou “patrão”, o autor da 
reforma opera no encobrimento de um agente fundamental das relações de tra-
balho e, por conseguinte, na mitigação de suas funções. De acordo com Lakoff e 
Johnson (2003), a metonímia é uma estratégia que nos leva a focalizar em ou-
tros aspectos que não aqueles que são substituídos ou, de fato, referenciados. 
Nessa mesma esteira de reflexões, Soares da Silva (2015, p. 61) argumenta que 
a metonímia “desempenha importantes funções ideológicas, podendo servir 
para (des)culpabilizar, (des)legitimar, salientar ou ocultar facetas positivas ou 
negativas”. 

É partindo dessa premissa que assumimos esse fenômeno metonímico da 
reforma trabalhista como uma tecnologização do discurso, na medida em que 
observamos o discurso ser manipulado a fim de encobrir as relações desiguais 
de poder que se constituem entre empregado e empregador (FAIRCLOUGH, 
2001).

Além da estratégia textual-discursiva apresentada acima, observamos 
também outro fenômeno demonstrado a seguir.

3.2. Expressões nominais anafóricas implicadas na simulação de 
simetria de poder

Ao longo da investigação, buscamos analisar os itens e expressões lexicais 
utilizados para categorizar o conceito de trabalho. Entre os termos constata-
dos, encontramos “acordo”, “contrato” e “convenção”, conforme é possível veri-
ficar no exemplo (4), a seguir:

(4) Art. 523-A
§ 1º - O representante dos trabalhadores no local de trabalho terá as seguintes prerrogativas e com-
petências: I - a garantia de participação na mesa de negociação do acordo coletivo de trabalho; e 
II- o dever de atuar na conciliação de conflitos trabalhistas no âmbito da empresa, inclusive quanto 
ao pagamento de verbas trabalhistas, no curso do contrato de trabalho, ou de verbas rescisórias. 
§ 2º - As convenções e os acordos coletivos de trabalho poderão conter cláusulas para ampliar o 
número de representantes de empregados previsto no caput até o limite de cinco representantes 
de empregados por estabelecimento.

Em (4), o autor da reforma categoriza o evento trabalho com o nome-nú-
cleo “acordo”, para, posteriormente, recategorizar esse mesmo objeto de dis-
curso com as anáforas diretas “contrato de trabalho” e “as convenções e os 
acordos coletivos de trabalho”. 

Notamos que, ao longo da reforma, o item lexical “contrato” é empregado 
não somente para categorizar o documento que assegura as diretrizes firma-



das na relação trabalhista, mas também é utilizado para referenciar as próprias 
relações de trabalho, segundo observamos no exemplo (5):

(5) Art. 10
O contrato de trabalho temporário referente a um mesmo empregado poderá ter duração de até 
cento e vinte dias. 
§ 1º - O contrato de trabalho temporário poderá ser prorrogado uma vez, desde que a prorrogação 
seja efetuada no mesmo contrato e não exceda o período inicialmente estipulado. 

Entendemos que, em (5), o nome-núcleo “contrato” categoriza não ape-
nas o documento, mas as próprias relações de trabalho que se configuram e 
que são ratificadas pela escritura trabalhista. Abaixo, a tabela (3) apresenta 
a recorrência quantitativa dos termos “convenção”, “acordo” e “contrato” para 
categorizar o evento trabalho:

Tabela 3: recorrência quantitativa dos nomes-núcleo “convenção”, “acordo” e “contrato” para 
categorizarem o evento “trabalho”

CONVENÇÃO 7

ACORDO 9

CONTRATO 18

Além das expressões observadas na tabela (3), outros termos também 
foram utilizados para categorizar o conceito de trabalho, tal como é possível 
notar novamente no exemplo (3). Nele, observamos que o evento trabalho foi 
introduzido no trecho através da expressão “diálogo social” e recategorizado, 
posteriormente, com os nomes-núcleo “convenção”, “acordo” e “negociação” 

Entendemos que as anáforas empregadas operam na construção de um 
modelo de trabalho no qual empregado e empregador teriam igual poder de 
decisão, isto é, ambos poderiam negociar igualmente os termos que orienta-
riam as relações de trabalho. Assumimos que esse modelo visa encobrir os 
conflitos de poder que se estruturam no ambiente e nas relações trabalhistas. 

Segundo Van Dijk (2010), o emprego recorrente de termos como os veri-
ficados nos exemplos acima pode atuar na configuração e na consolidação de 
um modelo mental específico de compreensão. Daí a necessidade de revelar as 
estratégias textuais-discursivas implicadas na simulação de simetria de poder 
na reforma trabalhista, visando desvelar os confrontos encobertos no texto do 
projeto. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste estudo, notamos que foram utilizadas duas estratégias 
textuais-discursivas para encobrir os conflitos de poder que emergem nas re-
lações de trabalho. Primeiro, observamos que, através de uma substituição me-
tonímica de agente por local, o autor da reforma preferiu mais vezes o item 
lexical “empresa” para categorizar o agente empregador a utilizar outros ter-
mos, como “chefe”, “empregador” ou “patrão”. Entendemos que esse fenômeno 
visa encobrir a função social do agente empregador nas relações de trabalho, 
sabendo que esse sujeito ocupa uma posição hierárquica superior nas práticas 
trabalhistas. 

Em seguida, verificamos que foram diversas as expressões nominais uti-
lizadas para (re)categorizar o conceito de trabalho. Entre elas, destacamos 
“acordo”, “contrato”, “convenção” e “negociação”. Assumimos que esses termos 
atuam na configuração de um modelo de trabalho no qual empregado e empre-
gador gozam de igual poder de deliberação, embora se saiba que, nas práticas 
trabalhistas, esse cenário pouco ocorra. 
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GÊNEROS EM CONTEXTO DIGITAL:
um protótipo para o gênero videorresenha

Flávia Thaís Alves Britto1 
Williany Miranda da Silva2

INTRODUÇÃO

A tradição sobre estudos de gêneros textuais destaca que o objeto reflete 
as multiformes e variadas esferas de utilização da linguagem. Em nossa socie-
dade, cada vez mais tecnológica, os ambientes digitais (re)criam os propósitos 
e as estruturas textuais para suprir as exigências das situações comunicativas 
diversas e dinâmicas. 

Assim, no contexto do YouTube, em tempos do “fenômeno booktuber”3, o 
ato de resenhar modifica-se pela multimodalidade de vídeos e dos recursos es-
pecíficos da rede social assumindo novos moldes, estratégias e funcionamento, 
possibilitando a origem do gênero videorresenha. O gênero híbrido, portanto, 
apresenta uma estrutura composicional particular que, apesar de semelhanças 
com formas textuais já consagradas, permite novos propósitos comunicativos 
e estilo.

Dessa forma, o presente artigo4 evidencia a videorresenha pretendendo 
responder ao seguinte questionamento: “Qual a estrutura prototípica para o 
gênero videorresenha está evidenciada em vídeos de canais do YouTube?”. Para 
tanto, objetivamos caracterizar a estrutura prototípica do gênero por meio da 
análise dos movimentos retóricos realizados em três videorresenhas disponí-
veis no suporte digital. 

Fundamentamo-nos inicialmente em Swales (1990), cujo o modelo CARS 
inspirou a constituição de um protótipo para o gênero em análise. Além deste, 
outros autores, como Bakhtin (1997) e Miller (2012), dentre outros.

1 Mestranda da Pós-graduação em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de Campina Grande.
2 Professora associada da Unidade Acadêmica de Letras e membro do Programa de Pós Graduação em Linguagem 
e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande
3 Muitos produtores de vídeos no YouTube se arvoram do direito de comentar a respeito de obras literárias e se 
apropriam da nomenclatura devido à grande popularidade que o termo booktuber tem alcançado, porém, atu-
almente, poucos realmente se afirmam como tal tendo em vista a emergente profissionalização que recebe tal 
denominação
4 Este artigo trata-se de um recorte da pesquisa de mestrado em andamento.



1. A NOÇÃO DE GÊNERO SOB A PERSPECTIVA SOCIODISCURSIVA 
E SOCIORRETÓRICA

Há alguns séculos percebe-se uma preocupação em compreender e orga-
nizar textos segundo as especificidades de cada tipo e características comuns 
entre diversos, bem como aspectos distintivos, o que configurou, inicialmente, 
o estudo dos gêneros. Porém, o destaque para o caráter social da linguagem 
que configura os gêneros ganhou maior importância com as análises dos enun-
ciados realizadas por Mikhail Bakhtin, cujas considerações se tornaram um 
marco da Linguística Moderna. 

Em seu ensaio “Os gêneros do discurso”, o autor afirma que os estudos an-
teriores pautados nas dimensões artístico-literárias, na distinções intergenéri-
cas dos gêneros literários (BAKHTIN, 1997, p. 280) e as análises estruturalistas 
dos gêneros do cotidiano realizados pelos estudiosos da retórica na Antiguida-
de (BAKHTIN, 1997, p. 281) se configuravam como um abstracionismo infértil. 
Na compreensão do autor, se faz necessário considerar a diversidade e a he-
terogeneidade do discurso que compõem os gêneros e se efetua por meio dos 
enunciados orais e escritos. Esses quando observados isoladamente podem 
refletir a individualidade, porém os tipos relativamente estáveis de enunciados 
são elaborados por cada esfera de utilização da língua, é o que define gêneros 
do discurso (BAKHTIN, 1997, p. 279). Dessa forma, os modos variados de usos 
linguísticos possuem uma relação inviolável com a variedade das atividade hu-
mana, esse vínculo representa que: 

“A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade virtual da atividade 
humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discur-
so que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais 
complexa.” (BAKHTIN, 1997, p. 279)

Outra reflexão bakhtiniana que norteou grande parte dos estudos acerca 
dos gêneros textuais se constitui dos elementos que caracterizam os enuncia-
dos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. O primeiro trata-se 
dos temas que constroem e circulam no enunciado, o segundo é composto pe-
las características do enunciado que pode ser associado à identidade do locu-
tor e do seu grupo social e o terceiro corresponde à organização linguística do 
enunciado e do gênero. Esses três elementos fundem-se indissoluvelmente no 
todo e são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação ligada 
à atividade humana que são todos os eventos nos quais o homem participa e 
estão relacionadas ao uso da língua.

Possamai e Leipnitz (2007) comparam as concepções sociodiscursivas de 
Bakhtin no tocante ao conceito de “esferas de atividades” com as considerações 
sociorretóricas de Jonh M. Swales com relação ao que denomina de “comunida-



des discursivas”. As autoras afirmam que ambas as expressões se aproximam 
no sentido de reconhecer os gêneros como fruto dos usos da linguagem em 
situações sociais de comunicação, porém:

“As comunidades discursivas, de Swales, são mais restritas, tanto que ele exclui de seu foco duas 
áreas da atividade verbal: a conversa casual e a narrativa simples, considerando-as pré-gêneros. 
Contrapondo as idéias de Bakhtin e de Swales, percebemos que se distanciam nesse ponto, pois, 
para Bakhtin, toda utilização da língua efetua-se em forma de enunciados, e cada esfera de utiliza-
ção desses enunciados elabora tipos relativamente estáveis dele”. (POSSAMAI; LEIPNITZ, 2007, p. 
2020-2021)

Isto é, para Swales, as afinidades de propósitos comunicativos na ativida-
de verbal é o que forneceriam as bases para a constituição de um gênero. No 
entanto, para Bakhtin, “o critério de agrupamento é a própria atividade discur-
siva, os propósitos comunicativos parecem estar implícitos na idéia de perti-
nência de um enunciado a um gênero” (POSSAMAI; LEIPNITZ, 2007, p. 2021). 

Swales, preocupado com as questões relacionadas ao ensino do inglês, es-
tabeleceu teorias e metodologias que têm sustentado pesquisas voltadas para 
análises de gêneros textuais, especialmente por oferecer conceitos-chave para 
o reconhecimento dos gêneros textuais e das práticas sociais que os envolvem, 
numa perspectiva sociorretórica. O seu estudo subsidiou a criação do modelo 
CARS (Create A Research Space) que contribuiu para grande parte dos estudos 
voltados às descrições de diversas formas textuais, pois esse padrão de análi-
se de gêneros textuais, que se caracteriza pela regularidade dos movimentos 
retóricos, possui força e a flexibilidade suficientes para ser aplicado nos mais 
variados contextos (BIASI-RODRIGUES; HEMAIS; ARAÚJO, 2009, p. 31).

Para compreender a construção desse modelo, ressaltemos alguns concei-
tos defendidos por Swales que emergem na sua definição de gênero como “uma 
classe de eventos comunicativos, cujos membros compartilham um conjunto 
de propósitos comunicativos” (SWALES, 1990, p. 58, tradução nossa). Propósi-
to comunicativo, para o autor, é um critério privilegiado que opera para manter 
o escopo de um gênero estritamente focado em uma ação retórica comparável. 

Além do propósito, afirma que exemplares de um gênero exibem vários 
padrões de similaridade em termos de estrutura, estilo, conteúdo e público-
-alvo. E se todas as altas probabilidades de expectativas forem realizadas, o 
exemplar será visto como prototípico pela comunidade discursiva de origem. 
Os nomes dos gêneros herdados e produzidos por comunidades discursivas e 
importados por outras constituem uma comunidade etnográfica valiosa, mas 
tipicamente precisam de uma avaliação posterior. 

Essas definições revelam que o autor focaliza os eventos comunicativos 
como a base para a constituição de um gênero e para a identificação da sua 



estrutura, estilo e conteúdo, considerando também o público-alvo. Reconhe-
cer um gênero textual se torna, assim, fruto de um processo de percepção das 
ações retóricas de uma comunidade discursiva que instituem seus padrões a 
partir de propósitos comunicativos comuns. 

Dessa forma, o autor propõe uma análise de gêneros descritiva que foca 
nas ações retóricas encontradas recorrentemente em exemplares de uma clas-
se de eventos comunicativos com propósitos compartilhados por seus mem-
bros. As ações organizam as informações do texto por meio de movimentos re-
tóricos, isto é, através de unidades de estrutura discursivas com características 
e funções específicas. Essa é a base para o modelo CARS.

O método começou a ser elaborado por Swales a partir da observação de 
48 introduções de artigos de pesquisa e, em um segundo momento, estendeu 
para 110 em áreas diferentes nas quais notou uma regularidade de quatro mo-
vimentos (moves) que representam a composição textual desses objetos (BIA-
SI-RODRIGUES, HEMAIS E ARAÚJO, 2009, p. 29). 

Os movimentos se tratam da modelização da escrita do texto que são fruto 
da sistematização das ações retóricas recorrentes e linguisticamente marcadas 
nos objetos analisados, cada uma delas com seus procedimentos descritos nos 
step (passos). 

Assim, cada movimento retórico do modelo de Swales se caracteriza como 
uma unidade que representa a estrutura discursiva uniforme que expressa as 
características estruturais e funcionais específicas do gênero. A grande contri-
buição do método CARS para as pesquisas descritivas sobre gêneros está na 
apresentação de um modelo de observação sistemática que proporciona um 
ambiente de pesquisa. Em estudos posteriores o autor declara: 

“O modelo CARS (create-a-research-space), de 1990, tem sido comparativamente bem-sucedido, 
em termos tanto descritivos quanto pedagógicos (ou pelo menos é aquilo em que ingenuamente 
acredito), por ser relativamente simples e funcional, apoiado em corpora, sui generis para o gênero 
a que se aplica e por, pelo menos no estágio inicial, oferecer um esquema que até o momento não 
estava amplamente disponível.” (SWALES, 2009, p. 41)

Swales deixa claro que esta forma de sistematização, mesmo que eficiente 
para o levantamento de dados, serve a um estágio inicial de análise por refletir 
primariamente a realidade dos gêneros resultantes dos eventos comunicativos. 
Como o próprio autor afirma, qualquer estudo que objetive o reconhecimento 
de gêneros necessita de uma avaliação.

Nesse viés, Miller (2012), seguindo a abordagem retórica compartilha a 
consideração de que para que se realize uma definição de gênero retoricamen-
te válida é necessário centrar-se não na substância ou na forma de discurso, 
mas na ação usada para sua realização. A autora também considera as situa-



ções retóricas recorrentes como forma de reconhecer a tipificação dos gêne-
ros que é percebida por meio das características do contexto, das demandas 
situacionais identificadas pelos usuários e da motivação dos participantes do 
discurso, bem como os efeitos por eles pretendidos.

A autora apresenta uma proposta para a avaliação das alegações genéri-
cas, quando declara que a observação das características dos gêneros retóricos 
fornece orientações para as afirmações resultantes de descrições quanto às 
estruturas e aos funcionamentos. Para tanto, autora evidencia as necessidade 
de considerar o significado e o contexto da situação em que as ações retóricas 
tipificam o discurso, afirma que o gênero é interpretável por meio de regras 
que são frutos de interações simbólicas, é distinto da forma, apresenta padrões 
recorrentes do uso linguístico que constituem a substância da nossa vida cul-
tural e é o meio retórico para mediar as intenções privadas e a exigência social.

Em síntese, os estudos de Bakhtin, Swales e Miller se complementam por 
evidenciarem os aspectos discursivo, social e cultural para a análise de gêne-
ros, bem como propõem métodos a serem considerados no reconhecimento e 
descrição das formas textuais que constantemente surgem ou transmutam nos 
diversos contextos de utilização da língua. Nesse sentido, no tópico a seguir nos 
baseamos nas noções aqui destacadas para apresentar o gênero videorresenha.

2. METODOLOGIA

A proposição de um modelo estrutural para o gênero ocorreu por meio 
da observação dos movimentos retóricos que são possíveis de serem desta-
cadas nos textos híbridos publicados na rede social YouTube que exploram os 
recursos do suporte com o propósito e organização retórica e composicional 
semelhantes ao gênero resenha. Tal procedimento qualifica a nossa pesquisa 
como de natureza descritiva que assim pode ser definida por se enquadrar no 
que afirma Gil (1994):

“As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de determi-
nada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os 
estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas 
está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.” (GIL, 1994, p. 28)

Portanto, podemos caracterizar a nossa análise como de cunho descriti-
vo-interpretativista, pela utilização a técnica padronizada de coleta de dados 
particulariza o caráter descritivo ao realizarmos uma observação sistemática 
da estrutura das videorresenhas selecionadas em canais do YouTube e pelo fato 
de lidar com os mundos naturais e sociais ao detalhar e analisar os recursos da 
mídia social como ferramenta para construção de conhecimento explanando 



e articulando as experiências da realidade social com os significados com a 
pesquisa científica. 

Segundo Esteban (2010) a natureza intepretativista situa esta como uma 
pesquisa qualitativa definida pelo autor da seguinte forma:

“A pesquisa qualitativa é uma atividade sistemática orientada à compreensão em profundidade dos 
fenômenos educativos e sociais, à transformação de prática e cenários socioeducativos, à tomada 
de decisões e também ao descobrimento de um corpo organizado de conhecimentos. (...) Uma ca-
racterística fundamental dos estudos qualitativos é sua atenção ao contexto (...).” (ESTEBAN, 2010, 
p. 127-129)

Assim, o tratamento dos dados é de natureza qualitativa por buscar com-
preender as características do cenário da tecnologia como ferramenta dispo-
nível para a ocorrência de novos gêneros textuais e de inspiração netnográfica, 
devido à inserção do pesquisador na comunicação mediada por computador 
para observação do objeto de análise (AMARAL; NATAL; VIANA, 2008).

Como amostragem para as alegações aqui apresentadas analisamos três 
videorresenhas identificadas a seguir:

- VR1: “Bem Amado (Dias Gomes) |UNICAMP”5 - Canal “Tatianagfeltrin”(Playlist: 
“Livros de vestibular”);
- VR2: “MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS, MACHADO DE ASSIS (#24)”6 - Canal 
“Ler antes de Morrer” (Playlist: “Literatura nos vestibulares”);
- VR3: “Sagarana – Guimarães Rosa - FUVEST”7 - Canal “Vá ler um livro” (Playlist: 
“Resenhas – Lista obrigatória (vestibulares)”.

2. O PROTÓTIPO PARA O GÊNERO VIDEORRESENHA 

Em uma observação panorâmica de setenta e sete videorresenhas, posta-
das em playlists dos três canais identificados, devido às repetições de estruturas 
e de funcionamento, pudemos selecionar três exemplares, como amostragem 
deste universo. Constata-se a ocorrência de movimentos retóricos semelhan-
tes à resenha, através da execução de sequências textuais de descrição e argu-
mentação. Além disso, a realização do texto na modalidade oral, o contexto da 
situação comunicativa e o suporte de publicação remodelam a maneira como 
as sequências acontecem em comparação ao gênero tradicional, resenha, ins-

5 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=p0CrqUdimjU&t=191s), duração de 07’38”> Acesso 20 
set. 2018;
6 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=cbYjiH7-2jk&index=25&t=6s&list=PLGXaCx6vCa9txBI6i-
w7g2Y038fbM9PvJX), duração de 09’59” > Acesso 20 set. 2018;
7 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=M1r1hZUQ2AI&list=PLL8CLxt4MrC9lLXX0b8C_-OZdCfK-
dcohm&index=17), duração de 09’39” > Acesso 20 set. 2018;

https://www.youtube.com/watch?v=p0CrqUdimjU&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=cbYjiH7-2jk&index=25&t=6s&list=PLGXaCx6vCa9txBI6iw7g2Y038fbM9PvJX
https://www.youtube.com/watch?v=cbYjiH7-2jk&index=25&t=6s&list=PLGXaCx6vCa9txBI6iw7g2Y038fbM9PvJX
https://www.youtube.com/watch?v=M1r1hZUQ2AI&list=PLL8CLxt4MrC9lLXX0b8C_-OZdCfKdcohm&index=17) duraÁ„o
https://www.youtube.com/watch?v=M1r1hZUQ2AI&list=PLL8CLxt4MrC9lLXX0b8C_-OZdCfKdcohm&index=17) duraÁ„o


pirador à existência e funcionamento daquele. Tal fato evidencia a interdepen-
dência entre a dinamicidade nas escolhas linguísticas e do estilo como fatores 
intervenientes para a diversificação dos produtos.

Um exemplo que ilustra essa dinamicidade pode ser mencionada em rela-
ção à execução dos movimentos retóricos de contextualização e apresentação 
das partes que pertencem marjoritariamente à sequência descritiva, de des-
crição global que, nas videorresenhas, oscila entre as sequências descritivas 
e argumentativas, bem como de avaliação e recomendação que se dispõe por 
meio de sequências argumentativas. Essa característica do objeto em análise, 
já destacada por Marcuschi (2006) que afirma que os gêneros são entidades 
dinâmicas, se torna ainda mais evidenciada devido ao ambiente em que circula.

Outro aspecto que tipifica um modelo para o gênero videorresenha, de-
lineado pelas particularidades do suporte, se trata do surgimento de um mo-
vimento retórico que comumente não acontece no gênero primário, aqui de-
nominamos de informações adicionais, cujos exemplos serão apresentados 
adiante.

As informações adicionais são produto do caráter dos canais que abrigam 
as videorresenhas analisadas em manter uma recorrência de publicações se-
manais e de criarem uma série de vídeos em que se dão continuidade uns aos 
outros. Elas ocorrem então por meio de sequências expositivas nas quais são 
apresentados informes sobre fatos e situações que não remetem propriamente 
à análise da obra resenhada, mas a outros conteúdos relacionados ao canal, ao 
produtor ou a outros vídeos e sites. 

Nesse sentido, baseando-se em Swales (1990), podemos estabelecer uma 
representação esquemática que se propõe a captar a organização retórica que 
comumente encontra-se nas ocorrências do gênero videorresenha: 

Quadro 01 – Representação esquemática do protótipo para o gênero videorresenha

SEQUÊNCIA DESCRITIVA

MOVIMENTO 1 – Contextualizar a obra

Passo 1 – Situar características da escola literária e/ou

Passo 2 – Informar dados que caracterizam o ambiente de produção/publicação da obra e/ou

Passo 3 – Apresentar informações sobre o autor e/ou

Passo 4 – Realizar ilustrações que direcionem a compreensão das informações gerais

MOVIMENTO 2 – Apresentar as partes

Passo 1 – Sumariar o conteúdo e/ou

Passo 2 – Descrever a organização estrutural do conteúdo na obra e/ou

Passo 3 – Apresentar a estruturação da edição selecionada



MOVIMENTO 3 – Realizar descrição global

Passo 1 – Explicar alegações sobre as partes do conteúdo da obra e/ou

Passo 2 – Promover relações intertextuais e/ou

Passo 3 – Caracterizar personagens, ambientes e ações e/ou

Passo 4 – Ler fragmentos textuais e explicitar a relação das descrições com a leitura do fragmento

SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA

MOVIMENTO 4 – Avaliar a obra

Passo 1a – Julgar o conteúdo de forma global ou

Passo 1b – Qualificar o conteúdo de cada tópico levantado sobre o conteúdo 

MOVIMENTO 5 – Recomendar a leitura

Passo 1a – Incentivar o acesso à obra ou

Passo 1b – Desestímulo ao acesso à obra e/ou

Passo 2 – Sugerir formas de melhor aproveitamento da leitura

SEQUÊNCIA EXPOSITIVA

MOVIMENTO 6 – Adicionar informações

Passo 1 – Citar informações extratextuais e/ou

Passo 2 – Informar sobre links de acesso a conteúdos complementares e/ou

Passo 3 – Comunicar o funcionamento do canal/playlist e/ou

Passo 4 – Requisitar atitudes para o contribuição com o crescimento do canal 

Fonte: Elaboração da própria autora

Na organização do quadro consideramos os movimentos retóricos perti-
nentes a cada sequência tipológica textual, bem como as possíveis estratégias 
(passos) utilizadas para a execução das partes do texto. O esquema resulta dos 
aspectos elencados pela descrição das videorresenhas considerando que não 
obrigatoriamente seguem a ordem apresentada, conforme comprovação dos 
movimentos retóricos que serão apresentados no subtópico que segue.

1.1 A execução dos movimentos retóricos nas videorresenhas

O primeiro movimento retórico, bem como os demais movimentos perten-
centes à sequência descritiva, é o momento em que nota-se a maior aproxima-
ção ao gênero resenha. Assim, os objetivos em realizar uma contextualização 
em ambos se trata da descrição de informações externas ao conteúdo da obra. 
No entanto, a disponibilidade do suporte em possibilitar a exploração do re-
cursos multimodais integrados à fala e as exigências de atrair a atenção do es-
pectador permitem a utilização de ilustrações que direcionam a compreensão 



das informações gerais. Tal estratégia utilizada no momento de contextualizar, 
que comumente não acontecem em resenhas tradicionais, modelam uma ca-
racterística particular ao gênero videorresenha, vejamos como retoricamente 
ocorrem essas estratégias:

VR4 – Movimento retórico de contextualização
TRECHO 01 eu acho que é um pouco por causa disso que antigamente era muito 
comum que as pessoas escrevesse em:: cadernos diá::rios contando como eram suas 
vidas o seu dia a dia talvez fosse uma forma de elas dizerem pro mundo que EI eu 
existi:: olha aqui:: eu tive uma vida uma forma de vencer a mortalidade... e era tão 
comum esse gênero livros de memórias... que certa vez um escritor brasileiro... de 
um certo talento resolveu se basear em um livro de memórias pra escrever um ro-
mance e o resultado... revolucionou a literatura brasileira (00’37” – 01’12”).

A contextualização representada no trecho 01, que revela estratégias bas-
tante recorrentes nas videorresenhas dessa produtora, não ocorre pela citação 
de características que situam um dado momento histórico-literário como pon-
to de partida para início da apreciação da obra, fato que ocorre em grande par-
te das demais videorresenhas. No entanto, são apresentadas ilustrações que 
permitem compreender o contexto, que na fala podem ser demonstradas por 
meio de expressões como “talvez fosse uma forma de elas dizerem pro mundo 
que EI eu existi:: olha aqui:: eu tive uma vida”. A expressão surge de um mo-
mento de descrição de uma cena arquitetada para que o interlocutor pudesse 
visualizar o cenário que proporcionou o surgimento da obra e estabelecer, as-
sim, suas interpretações.

Outra característica das videorresenhas divulgadas nessa playlist está 
relacionada ao fato de que são poucas as ocorrências de momentos em que 
a apresentação das partes fique evidente como o principal objetivo dos movi-
mentos retóricos. Isso revela a sua maior preocupação em estabelecer intertex-
tualidades e intepretações do que a exposição das partes do enredo. Vejamos 
como se constituem os movimentos retóricos quando há a apresentação das 
partes:

VR4 – Movimento retórico de apresentação das partes/avaliação
TRECHO 02 e é desse jeito com muita franqueza com muita sinceridade com muito 
sarcasmo que ele vai contar como foi a sua vida a infância a juventude a velhice e a 
morte e vai contar sobre as coisas que ele f::ez as pessoas que ele conheceu as coisas 
que ele DEIxou de fazer e por aí vai (05’48” – 06’03”)

Nesse mesmo fragmento há um relato de fatos do enredo que delineiam 
uma ação retórica que caracteriza esse movimento. Porém, encontramos mar-
cas linguísticas que remetem a uma avaliação quanto à linguagem utilizada 



pelo autor da obra nas falas do personagem principal, são elas “com muita 
franqueza”, “com muita sinceridade” e “com muito sarcasmo”. Isso demarca a 
característica do gênero no contexto em que está inserido de permitir a simul-
taneidade de movimentos retóricos.

Já descrição global pertence à sequência descritiva que, comumente, suce-
de ou se intercala ao momento de apresentação das partes. Com maior recor-
rência e maiores durações, os produtores utilizam como estratégias explicações 
e intertextualidades que promovem a compreensão dos aspectos relacionados 
ao enredo, caracteriza personagens, ambientes e ações, e explicita a relação 
das descrições com a leitura do fragmento, observemos alguns exemplos nos 
trechos que seguem: 

VR8 – Movimento retórico de descrição global
TRECHO 03 uma dos/uma das novelas na verdade se chama a volta do marido pró-
digo e na bíblia a gente tem uma histó::ria caso você não conheça que se chama a 
volta do filho pródigo que é o filho de um cara que acaba desaparecen::do e gas-
tando vários dinhe::iros e tal e ai ele volta depois e tem todo uma lição de perdã::o 
e aceitação e é ai aqui a gente tem um verão que é um marido pródigo que acaba 
sumindo e tal e ele volta pra tentar reconquistar a mulher só que ela já tá apaixo-
nada por outro assim então essa é a parte da universalidade né (05’15” – 05’45”).

No trecho 03 ao mencionar outra narrativa que remete à parte do enredo 
da obra resenhada o produtor usa como estratégia a discussão sobre a inter-
textualidade como uma forma de evidenciar suas características e proporcio-
nar a compreensão do conteúdo. 

Ainda com relação a sequência argumentativa, podemos comprovar a pre-
sença de características que aproximam as videorresenhas ao gênero resenha 
por meio da realização do movimento retórico de recomendação. Apesar de 
ser executado em momentos mais breves durante todas as produções em que 
ocorre, a sua recorrente presença na maioria das videorresenha apresentadas 
no três canais o constituem como parte integrante da estrutura do gênero, as-
sim como da resenha tradicional. Observemos o trecho a seguir:

VR4 – Movimento retórico de recomendação
TRECHO 04 e se você está estudando Memórias Póstumas de Brás Cubas PAra o 
vestibular aproveite essa oportunidade para conhecer um dos livros MAis bonitos já 
escrito na Língua Portuguesa ... (09’32” – 09’44”)

Tendo em vista o objetivo da playlist de tratar conteúdos literários exigi-
dos por exames de ingresso em universidades, a recomendação destaca a pre-
sença do romance na lista de leituras obrigatória para um vestibular específico, 



por isso a necessidade em estudá-la. Também deixa subentendido que não só 
os estudantes devem ter acesso a essa obra, mas também o público em geral, 
uma vez que as marcas de avaliação evidenciam o seu valor literário. 

A maioria das videorresenhas das playlists, e este já é um costume con-
solidado em todas as variações de vídeos que são fruto do fenômeno vlog, o 
encerramento ocorre por meio da remissão a outras informações que podem 
ser acessadas por meio de links e hiperlinks e/ou o anúncio das próximas das 
próximas publicações. Esses momentos fogem à contemplação da obra, apre-
sentando em si uma característica particular da videorresenha no suporte e 
em um canal com objetivos de realizar a análise de uma sequência de livros. A 
essas estratégias denominamos de informações adicionais. Vejamos como elas 
ocorrem nos trechos a seguir:

VR1 – Movimento retórico de informações adicionais
TRECHO 05 então antes de encerrar vamos combinar nosso próximo encontro para 
as leituras de vestibular... no dia vinte e cinco de agosto nos encontramos então pra 
conversar sobre o “Espelho” de Machado de Assis (07’16” – 07’25”).

O trecho 05 representa o momento em que a produtora expõe os horários 
das novas publicações a serem acessados nas datas mencionadas, temos nesse 
momento uma sequência textual expositiva. No entanto, o que mais caracteriza 
a linguagem do suporte está na expressão “dar um joinha ajudar a compar-
tilhar”, pois essas ações requeridas são unicamente realizadas no suporte do 
YouTube e ambas indicam o clique em hiperlinks pertencentes à estruturação 
da mídia social os quais medem a popularidade do vídeo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crescente imersão no contexto tecnológico é uma das características 
mais marcantes da nossa sociedade contemporânea. As redes sociais já se tor-
naram parte integrante do nosso cotidiano e meio para comunicação nas mais 
diversas situações, quer seja para envio de recados através de aplicativos de 
mensagens instantâneas quer seja para publicação de textos em vídeos com 
intuito de divulgar conteúdos para um grande público, por exemplo.

Tal fato resulta na ampla circulação de diversos textos no ambiente digi-
tal, muitos deles transpostos do formato impresso para o contexto virtual que 
migraram dos moldes clássicos para novas estruturas repletas de formas de 
interatividade. Assim, percebe-se a proliferação de uma variedade de textos 
cada vez mais híbridos em suas semioses, fruto das possibilidades de associar 
diferentes modalidades textuais e recursos provenientes do meio digital. O que 



proporciona aos gêneros já consolidados novas estruturas e funções resultan-
do na origem de novos gêneros.

Nesse sentido compreender a estrutura, o funcionamento e os aspectos 
que circundam o gênero videorresenha propicia aos professores de língua 
portuguesa um instrumento complementar às suas práticas docentes que traz 
muitos ganhos no desenvolvimento de reflexões sobre as práticas linguísticas 
por parte dos alunos. 

Primeiro, porque proporciona atividades mais atrativas que colabora com 
a aquisição de conhecimento a respeito de outros gêneros, como a resenha, por 
exemplo. Segundo por possibilitar a expansão das capacidades críticas, descri-
tivas, expositivas e interpretativas dos educandos. E acima de tudo entender 
que estudar a língua vai muito além do ato de decorar regras e estrutura, mas 
é lançar um olhar sobre o nosso próprio cotidiano.
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OS OPERADORES ARGUMENTATIVOS 
SOB A ÓTICA DA SEMÂNTICA 

ARGUMENTATIVA E ENUNCIATIVA
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INTRODUÇÃO

De acordo com Bakhtin (2010), a língua pode se manifestar por meio de 
enunciados orais ou escritos. Para o autor, todo enunciado se considerado iso-
ladamente é individual, mas diferentes contextos de utilização da língua elabo-
ram seus tipos relativamente estáveis de enunciados, isto é, gêneros discursi-
vos. Assim, além de utilizar um gênero que se adequa ao seu contexto, o locutor, 
responsável pelo discurso, também utiliza elementos linguísticos que permi-
tem uma orientação discursiva, a exemplo dos operadores argumentativos. 

Considerando a relevância desses elementos linguísticos, neste trabalho, 
buscaremos mostrar como se dá a abordagem desses operadores na Semân-
tica Argumentativa (SA) e na Semântica Enunciativa (SE), a fim de evidenciar 
aspectos que se aproximam, no que se refere ao tratamento dos operadores 
argumentativos por ambas concepções teóricas. Para tanto, utilizamos como 
embasamento teórico os estudos dos seguinte autores: Benveniste (1989); Du-
crot (1987; 1988); Flores (2013); Guimarães (2007; 2018); Koch (1996; 2012) 
e Nascimento (2005; 2015).

Desse modo, o artigo estará organizado da seguinte maneira: inicialmente, 
apresentaremos um panorama sobre a Semântica Enunciativa e a Argumenta-
tiva, com o intuito de definir os limites de cada uma dessas semânticas, uma 
vez que alguns teóricos, a exemplo de Koch (2012), acreditam que ambas di-
zem respeito a uma mesma perspectiva: o estudo dos enunciados e seus com-
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ponentes linguísticos, e por isso possuem nomenclatura sinônimas. Já Guima-
rães (2018) considera essas semânticas como duas vertentes parecidas, porém 
distintas, tendo em vista que nos estudos de Guimarães (2018) sobre SE, a ar-
gumentação é vista também na relação entre um lugar social de um “eu” para 
um “tu”, não apenas como algo interno à língua, como concebido na SA.

Em seguida, apresentaremos conceitos e o modo de tratamento dos ope-
radores argumentativos sob a perspectiva das semânticas já mencionadas, evi-
denciando tal abordagem a partir de exemplos trazidos pelos próprios autores. 
Por fim, teceremos as considerações finais, refletindo sobre o modo como a 
Semântica Argumentativa e a Enunciativa abordam os operadores argumenta-
tivos, evidenciando os aspectos que se aproximam e se distanciam, além disso, 
apontaremos a relevância dessas duas vertentes para os estudos dos fenôme-
nos linguísticos.

1. A SEMÂNTICA ARGUMENTATIVA: ALGUNS PRESSUPOSTOS

A Semântica, ao se interessar pelo significado linguístico, busca compreen-
der como esse fenômeno se manifesta nos diferentes enunciados. Assim, cada 
perspectiva semântica se voltará para aspectos particulares do significado na 
língua. Na Semântica Argumentativa, por exemplo, o sentido de um elemento 
linguístico é a orientação que ele mesmo dá ao discurso, possibilitando ou não 
determinada continuação desse discurso. Isso porque, para Ducrot (1988) a 
palavra sentido é, ao mesmo tempo, significação e direção. Para o autor, o senti-
do está para o enunciado4, assim como a significação está para a frase5.

Como precursores da SA, Oswald Ducrot e colaboradores (1988) formula-
ram a Teoria da Argumentação na Língua (TAL), defendendo que a argumenta-
ção está inscrita na língua, ao contrário do que apresentava a concepção tradi-
cional de argumentação, para a qual a argumentação estava inscrita nos fatos, 
conforme assinala o próprio Ducrot. Nesta Teoria, surge a noção de polifonia 
linguística.

Assim, Ducrot (1988), ao se opor à noção de unicidade do sujeito, ou seja, 
a ideia de que um dado enunciado possui apenas um autor, traz o termo polifo-
nia para os estudos linguísticos. Com isso, seu intuito é afirmar que o sentido 
dos enunciados é, naturalmente, polifônico, ou seja, que o sentido dos enuncia-
dos é perpassado por várias vozes. Para o linguista, os fenômenos e elementos 
linguísticos diversos que constituem a língua são geradores de polifonia nos 
enunciados, a exemplo da negação, da pressuposição e da paráfrase. Nesse sen-

4 “Manifestação da frase, um fragmento do discurso” (DUCROT, 1988, p.65).
5 Definida por Ducrot (1988), como entidade linguística abstrata, que não pertence ao campo do observável.



tido, para provar que um enunciado pode ser constituído por várias vozes, o 
referido autor, denomina três funções diferentes para o sujeito da enunciação: 
Sujeito Empírico (SE), Locutor (L) e Enunciador (E).

Conforme o linguista, o sujeito empírico “el sujeto empírico SE es el autor 
efectivo, el produtor do enunciado”, ou seja, é aquele que produz e se respon-
sabiliza pelo conteúdo da sua enunciação (DUCROT, 1988, p. 16). Já o locutor 
(L), não é a pessoa que produz o texto, mas aquele que se responsabiliza pelo 
conteúdo do dito “para mí el locutor es el presunto responsable del enunciado, 
es decir la persona a quien se le atribuye la responsabilidade de la enunciación 
en el enunciado mismo” (DUCROT, 1988, p. 17). Um exemplo bem simples de 
(L) são declarações escolares que são escritas por um sujeito (SE), porém é 
assinada por outra pessoa que se responsabilizará pelo enunciado, nesse caso, 
o locutor. Sendo assim, o locutor pode se manifestar, no discurso, por meio das 
marcas de pessoa (eu, me) presentes no enunciado. 

No que diz respeito aos enunciadores (E), o autor afirma que: “llamo enun-
ciadores a los orígenes de los diferentes puntos de vista que se presentam em 
el enunciado. No son personas sino ‘puntos de perspectiva’ abstratos.” (DU-
CROT, 1988, p. 20). Isto é, os enunciadores são os diferentes pontos de vista 
que o locutor apresenta em seu discurso assumindo determinadas posições 
em relação a esses enunciadores. Após definir esses personagens do discurso, 
Ducrot propõe dois tipos de polifonia presentes nos discursos: a polifonia de 
locutores e a polifonia de enunciadores.

A polifonia de locutores, segundo Ducrot, afirma Nascimento (2015), 
ocorre quando em um mesmo enunciado identifica-se locutores distintos, pos-
sivelmente subordinados. Segundo Ducrot (1997), a polifonia de locutores é 
encontrada no discurso relatado direto e existem marcas linguísticas que ex-
põem esses locutores nos enunciados como no exemplo abaixo: 

Ex. 01: José me prometeu: Eu irei contigo.

Nesse exemplo, é possível perceber duas marcas linguísticas, pronomes 
me e eu, que explicitam dois locutores divergentes. O me é a marca linguística 
que explicita o locutor responsável por todo o enunciado (L1) e o eu apresen-
ta o locutor responsável apenas pelo segundo segmento do enunciado Eu irei 
contigo (L2). 

Por outro lado, ao se referir à polifonia de enunciadores, Ducrot postula 
que num mesmo enunciado é possível observar diferentes pontos de vista e, 
consequentemente, a posição do locutor em relação a esses pontos de vista, 
“de uma maneira análoga, o locutor, responsável pelo enunciado, dá existência, 
através deste, a enunciadores de quem ele organiza os pontos de vista e atitu-



des” (DUCROT, 1997, p. 193). Ao evidenciar tais enunciadores, o locutor pode 
assumir diferentes posições: aprovar, assimilar ou se opor a esses enunciadores. 

De acordo com Nascimento (2005), o conectivo mas para Vogt e Ducrot 
(1980), consiste em um marcador de oposição, além disso, esse elemento lin-
guístico expressa duas funções diferentes. Na primeira, o mas, tem a função de 
retificador e na segunda, que é o que nos interessa no momento, é a função de 
operador argumentativo, denominado por Ducrot como masPA. Este é um ele-
mento ativador de polifonia de enunciadores. Vejamos um exemplo: 

Ex. 02: Pedro estudou muito, mas fez péssima prova.

Nesse enunciado, segundo os postulados de Ducrot, o mas apresenta-se 
como operador argumentativo, masPA, ativando enunciadores/pontos de vista 
diferentes.

E1. Pedro estudou muito

E2. Será aprovado (conclusão r)

E3. Fez péssima prova

E4. Será reprovado (conclusão não-r)

Nesse exemplo, observamos quatro enunciadores diferentes. Em E1 é ex-
presso que Pedro estudou bastante, esse ponto de vista é aprovado pelo locu-
tor (L). Já em E2, é apresentada a conclusão de que Pedro será aprovado, esse 
ponto de vista é rejeitado pelo locutor. Em E3, é evidenciado o ponto e vista 
segundo o qual Pedro não fez boa prova, que é assimilado pelo locutor. E, em 
E4, é apresentada a conclusão, de que Pedro será reprovado, que se opõe a con-
clusão de E2. Esse último ponto de vista é chamado, por Ducrot, de conclusão 
não-r que se opõe a uma conclusão inicial, r. Assim, a partir do exposto, fica 
evidente que nesse exemplo (L) aprova E1, rechaça E2 e assimila E3 e E4. 

Essas foram algumas das caras contribuições de Ducrot para os estudos do 
fenômeno da argumentação na língua.

2. CONSTRUTOS DA SEMÂNTICA ENUNCIATIVA 

Apesar de fundamentar-se na TAL, em alguns aspectos a SE diverge da SA, 
pois Ducrot e colaboradores (1988) defende que a língua é fundamentalmente 
argumentativa. Para Ducrot (1987, p. 168), “a enunciação é um produto da ati-
vidade do sujeito falante, quer dizer um segmento de discurso, ou, em outros 
termos, o que acabo de chamar de ‘enunciado’”. 



Na Semântica Enunciativa o que interessa é a investigação sobre a enun-
ciação, na qual a análise deve considerar o ato da enunciação como um todo, 
elementos linguísticos, sujeitos e situações específicas. Enquanto a Semântica 
Argumentativa está interessada em investigar a orientação argumentativa dos 
enunciados a partir de seus elementos linguísticos. 

Émile Benveniste, em seus estudos sobre a enunciação, exerceu forte in-
fluência sobre a constituição da SE. Para ele, “enunciação é colocar em funcio-
namento a língua por um ato individual de utilização.”. A SE, segundo o referido 
autor, postula que o sentido dos enunciados está na própria enunciação, ou 
seja, na totalidade do texto. Nesta perspectiva, Benveniste (1989, p. 84) afirma: 
“a enunciação é vista como um processo, um ato pelo qual locutor mobiliza a 
língua por sua própria conta”. Para Guimarães (2007), a Semântica da Enuncia-
ção é uma semântica histórica. E, a enunciação, que é seu objeto de estudo, é o 
acontecimento do funcionamento da língua num espaço. 

Já segundo Flores (2013), a Semântica da Enunciação diz respeito a uma 
análise do sentido da linguagem. Para o referido autor, a SE se distancia das 
outras semânticas uma vez que “a análise enunciativa estuda o sentido que de-
corre da enunciação, mas para isso, não se restringe analisar apenas um nível 
linguístico (o lexical, o sintático, o morfológico, o fonológico etc.)” (2013, p. 95). 
Isso significa que não existe um nível a ser priorizado na análise enunciativa, já 
que quando o locutor enuncia “carrega em si a potencialidade de um estudo em 
termos de enunciação”. Assim, na SE, qualquer fenômeno, de qualquer nível, 
pode ser investigado na perspectiva da enunciação. 

Flores (2013) afirma que é possível perceber que a enunciação não pode 
ser considerada nem um nível da língua, nem um nível da análise linguística, 
porém aparenta estar inscrita em todos os níveis de análise linguística.

Guimarães (2007, p.19), por sua vez, afirma que “(...) os sentidos de um 
recorte enunciativo são os efeitos, representados no enunciado, de sua própria 
enunciação. Incluem-se nessa representação a orientação argumentativa e a 
representação do sujeito da enunciação”. Segundo o autor, no enunciado, “há a 
representação de papéis diferentes do sujeito, ou seja, no próprio enunciado se 
representa a cisão fundamental do sujeito”. Sendo assim, os sentidos não esta-
riam apenas no nível linguístico, mas também no extralinguístico. Essa concep-
ção difere dos estudos sobre a enunciação formulados por Ducrot e colabora-
dores (1988), uma vez que, em sua teoria da argumentação, Ducrot afirma que 
o sentido dos enunciados está dentro da língua e não fora dela. 



3. OS OPERADORES ARGUMENTATIVOS

Os estudos sobre a argumentação na língua foram marcados pelas teorias 
desenvolvidas por Oswald Ducrot e Jean-Claude Anscombre. Esses linguistas, 
inauguraram, na Semântica Argumentativa, a Teoria de Argumentação na Lín-
gua (TAL), descrita anteriormente.

Na TAL, entre outros conceitos, Ducrot e Anscombre (1988) apresentam a 
noção de operadores argumentativos evidenciando três possibilidades de fun-
cionamento desses operadores, a saber: a) indica o princípio argumentativo e 
a força desse princípio; b) articulam textos maiores; c) modificam os predica-
dos. Essa noção se afasta da concepção de que os conectivos assumem apenas 
uma relação lógica no enunciado, como visto nos estudos da Nova Retórica, e 
também do conceito apresentado pela gramática normativa de que esses ope-
radores servem para interligar frases, orações e texto.

Ducrot e colaboradores (1988) perceberam que os operadores argumen-
tativos são parte essencial no processo de argumentação, pois estes imprimem 
direções no discurso, tornando possível, ou não, determinada continuação que 
apontará para possíveis conclusões. Foi a partir dessa constatação que Ducrot 
(1988) apresentou os conceitos de escala e classe argumentativa. Em ambos os 
conceitos, é possível identificar mais de um argumento que pode levar a uma 
conclusão, no entanto, na escala argumentativa há uma gradação de força dos 
argumentos que constitui os enunciados. A partir de Ducrot, como exemplo de 
classe e escala, respectivamente, Koch (2012, p. 30) apresenta:

Ex. 03: João é o melhor candidato (conclusão R):
arg.1- tem boa formação em Economia
arg. 2 - tem experiência no cargo
arg. 3 - não se envolve em negociatas

Ex. 04: A apresentação foi coroada de sucesso (conclusão R):
arg. 1 - estiveram presentes personalidades do mundo artístico
arg. 2 - estiveram presentes pessoas influentes nos meios políticos
arg. 3 - esteve presente o Presidente da República (argumento mais forte)

Assim, com base nos estudos desenvolvidos pela TAL, Koch (2012, p.30) 
define operadores argumentativos como “elementos da gramática de uma lín-
gua que têm por função indicar (‘mostrar’) a força argumentativa dos enuncia-
dos, a direção (‘sentido’) para o qual apontam”. Partindo desses conceitos, Koch 
(2012, p. 31) apresenta os principais tipos de operadores: 

a)  operadores que assinalam o argumento mais forte de uma esca-



la orientada no sentido de determinada conclusão: até, mesmo, até 
mesmo, inclusive; ou, então o mais fraco (ao menos, pelo menos, no 
mínimo); 

b)  operadores que somam argumentos a favor de uma mesma conclu-
são: e, também, ainda, nem, não só... mas também; 

c)  operadores que introduzem uma conclusão: portanto, logo, por con-
seguinte, pois; 

d)  operadores que introduzem argumentos alternativos que levam a 
conclusões diferentes ou opostas: ou, ou então, quer... quer; 

e)  operadores que estabelecem relações de comparação entre elemen-
tos: mais que, menos que, tão... como; 

f)  operadores que introduzem uma justificativa ou explicação: porque, 
que, já que, pois; 

g)  operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões 
contrárias: mas, embora; 

h)  operadores que têm por função introduzir no enunciado conteúdos 
pressupostos: já, ainda, agora; 

i)  operadores que se distribuem em escalas opostas: um deles orienta 
para a afirmação total e o outro para a negação total: um pouco e pou-
co. 

Em Ducrot (1988), esses operadores em alguns enunciados são utiliza-
dos por um locutor (L1), gerando orientações argumentativas no discurso, de 
modo que permita determinadas conclusões. Além disso, a partir do uso de 
determinados operadores, é possível identificar posicionamentos assumidos 
pelo locutor responsável pelo enunciado. Isso nos permite concluir que esses 
elementos linguísticos são de grande relevância no processo de produção tex-
tual, seja escrito ou oral.

No âmbito da Semântica Enunciativa, concebida como uma semântica 
histórica por Guimarães (2007), os operadores de argumentação são eviden-
ciados, por meio de conceitos de polifonia e de orientação argumentativa, a 
partir de uma descrição semântica das conjunções. Assim, o referido estudioso 
se volta para o estudo das conjunções que são classificadas como coordenadas 
ou subordinadas. 

Desse modo, ao considerar que nas construções constituídas pelas con-
junções, estas têm por finalidade não somente ligar orações, mas manter e/
ou opor a orientação argumentativa, e, assim, articular o argumento para uma 
conclusão, Guimarães (2007) evidencia o modo como os segmentos articula-



dos se organizam em relação à enunciação. Para isso considera alguns proce-
dimentos de análise: a) possibilidade de inversão das orações; b) possibilidade 
de articulação; c) alcance da negação; d) alcance da pergunta; e) o modo de en-
cadeamento no texto; f) divisão para dois locutores numa conversa; g) divisão 
entonacional na frase; h) correlação dos modos verbais nas orações.

Nesta perspectiva, Guimarães (2007), analisa as conjunções – logo, pois, já 
que, e, além disso, não só... mas também, ou... ou, ou, masSN, masPA, embora..., a 
partir dos procedimentos de análise já citados, e realiza a descrição semântica 
dessas conjunções nos enunciados que aparecem. Toma por exemplo, a descri-
ção do conectivo logo:

Ex. 05: Maria comprou o carro, logo vendeu a casa.
A) Possibilidade de inversão das orações

Ex06 (?) Logo vendeu a casa, Maria comprou o carro. (a inversão não é possível).
B) Possibilidade de articulação por sobre os limites da frase

Ex07 Maria comprou o carro. Logo vendeu a casa. (não nos parece inaceitável).
C) Alcance da negação

Ex. 08: Maria não comprou o carro, logo vendeu a casa. (não é possível negar a 
frase como um todo).
D) Alcance da pergunta

Ex. 09: Maria comprou o carro, logo vendeu a casa? (a pergunta ou incide só sobre 
uma das orações ou não tem sentido).

Ex. 10: Maria comprou o carro. Logo vendeu a casa?
E) Modo de encadeamento no texto

Ex. 11: Sei que Maria comprou o carro, logo vendeu a casa. (ambas as orações se 
encadeiam com “sei que”).
F) Divisão para dois locutores numa conversa

Ex. 12: L1 - Maria comprou o carro.



L2 – Logo vendeu a casa. (L1, de forma nenhuma pode ser responsabilizado pela 
conclusão tirada, L2 não pode ser visto simplesmente como um eco do que diria 
L1, por si mesmo).
G) Divisão entonacional no interior da frase

Ex. 13: Maria comprou o carro/logo vendeu a casa

Ex. 14: (?) Maria comprou o carro logo/ vendeu a casa. (diante da impossibilidade 
de (14) podemos considerar que cada grupo se dá num grupo entonacional).
H) Correlação dos modos verbais nas orações

Ex. 15: Maria comprou o carro, logo venda a casa. (a forma imperativa só diz res-
peito à segunda oração).

Ex. 16: (?) Maria, compre o carro, logo vende a casa. (Não é possível).

O autor, ao evidenciar as características das conjunções analisadas, conclui 
que a relação entre as orações pode ser descrita envolvendo dois parâmetros 
fundamentais: a) a articulação tema/comentário entre as orações; b) a depen-
dência ou não entre as orações. Isto porque, do ponto de vista enunciativo, não 
se pode pensar numa independência absoluta entre as orações.

Dessa maneira, o linguista se debruça sobre os aspectos semântico-prag-
máticos das conjunções. Para tanto, se detém em alguns operadores argumen-
tativos, buscando observar de que natureza argumentativa são os elementos 
articulados e como se constituem os papéis enunciativos desses operadores 
em uso. Assim, o estudioso elege para sua análise alguns conectivos que pare-
cem indicar a possibilidade de força argumentativa, por articularem elementos 
não dependentes enunciativamente. São eles: até mesmo, além disso /além de; 
ou...ou; pois, já que. Como exemplo, Guimarães (2007, p.94) apresenta:

Ex. 17:
(a) Até Pedro veio.
(b) Mesmo Pedro veio.
(c) Até mesmo Pedro veio.

Nos três enunciados, conforme o pesquisador, é possível perceber uma 
avaliação do locutor sobre Pedro veio, ou seja, o locutor não só informa sobre 
a vinda de Pedro, mas objetiva que a enunciação produza um efeito no alocu-
tário. Assim, para Guimarães, esses elementos linguísticos se constituem como 



argumento de uma classe argumentativa, “de tal modo que em sequências do 
tipo X, mesmo Y os conteúdos A e B são argumentos de uma escala argumenta-
tiva, sendo que B é argumento mais forte que A para uma mesma conclusão” (p. 
95). Essa noção de classe e escala argumentativa demonstrada por Guimarães 
(2007) tem como base os estudos de Ducrot, teórico que norteia muitas das 
suas produções.

Guimarães (2007), fundamentado em Ducrot, discute a questão da signifi-
cação do uso do masPA (mas) e embora, a partir dos seguintes exemplos:

Ex. 18: Não queria (X), mas fiz o trabalho (Y), porque será melhor para mim (Z).

Ex. 19: Fiz o trabalho (X), embora não quisesse (Y), porque será melhor para mim (Z).

Nos exemplos acima, Guimarães (2007) afirma que no primeiro caso a 
oração Z se articula com mas Y e não com X. Já no segundo, a oração Z se articu-
la normalmente, com a oração X e não com embora Y. Assim, o autor considera 
que “em X, mas Y a continuação do texto se articula com a oração que tem o 
mas”. Ao contrário, em X, embora Y a continuação do texto se articula com a 
oração que não tem o embora (p. 110). Nesta perspectiva, o autor apresenta 
as escalas argumentativas, descrevendo a orientação argumentativa em: X (A) 
mas Y (B), em que A é argumento a favor de r e B argumento a favor de ~r, sen-
do este argumento predominante, e X(A) embora Y (B), (embora Y, X), em que 
A é argumento a favor de r e B argumento a favor de ~r, sendo A o argumento 
predominante. Construções já vistas nos estudos de Ducrot (1988).

Assim, constatamos que Guimarães (2007), mesmo fundamentando sua 
teoria nos estudos de Ducrot, ora se aproxima das noções de escala e classe 
argumentativa formulada por Ducrot (1988), ora se distancia, uma vez que 
considera alguns aspectos pragmáticos ao analisar os operadores em uso. Um 
aspecto que o diferencia de Ducrot é que para Guimarães (2018, p. 97) “a ar-
gumentação se dá como engajamento de um lugar que enuncia uma relação 
entre X e Y”, portanto, ao considerar esse lugar social, Guimarães se distancia 
da concepção de que a argumentação está na língua, conforme preconizou Du-
crot (1988).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao realizarmos o levantamento teórico sobre o modo como os operadores 
argumentativos são abordados na Semântica Argumentativa e Enunciativa, foi 
possível perceber as relevantes contribuições que essas semânticas conferem 



aos estudos desses elementos linguísticos, principalmente no que se refere à 
compreensão do funcionamento discursivo dos operadores nos enunciados 
que serviram de exemplo no decorrer das exposições teóricas.

Ao observar o comportamento do “mas”, Ducrot, trouxe significativas con-
tribuições para entendermos o funcionamento desse operador e sua implica-
ção em determinado enunciado, como demonstra o autor em sua análise do 
masPA, que assume a função de ativar polifonia de enunciadores e que estabe-
lece uma oposição entre a conclusão r e a conclusão não-r, quando presente em 
um enunciado. Assim, em seus estudos sobre os operadores argumentativos, 
Ducrot evidencia o funcionamento desses elementos como responsáveis por 
direcionar o discurso a determinadas conclusões.

Nesta perspectiva, constatamos também que Koch (2012) organiza os 
operadores argumentativos, a partir do funcionamento discursivo que cada um 
desempenha, o que permite compreender como esse funcionamento pode ser 
identificado e analisado no discurso.

Na SE, especificamente, a partir de Guimarães (2007), verificamos que 
a abordagem das conjunções, denominadas de operadores de argumentação 
pelo autor, recebe um tratamento que tem como base os estudos de Ducrot, ao 
tratar da noção de escala e classe argumentativa e de polifonia. Porém, as aná-
lises empreendidas adotam também procedimentos diferentes, que, inclusive, 
podem ser utilizados para descrição do funcionamento dos operadores, como 
faz Guimarães (2007).

No entanto, o que Guimarães (2007) parece ter como objetivo, ao analisar 
o uso das conjunções nos enunciados, é evidenciar que as relações de depen-
dência e não dependência, classificadas pela gramática normativa, como su-
bordinada e coordenada, respectivamente, são questionáveis, já que do ponto 
de vista enunciativo não se considera independência total entre as orações, 
propondo a relação de articulação de tema entre as orações, nesta articulação 
fatores pragmáticos são considerados. 

Assim, tanto a SE, quanto a SA, evidenciam a relevância dos operado-
res e seu funcionamento semântico-discursivo a partir de sua presença no 
enunciado.
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A LATERAL PÓS-VOCÁLICA EM 
CODA SILÁBICA: UM PANORAMA DA 

VELARIZAÇÃO EM CONTATO DIALETAL
Ohana Soara Andrade Santos6

INTRODUÇÃO

O presente trabalho se propõe a analisar a produção da consoante lateral 
[l] em coda silábica, por falantes guineenses residentes no Brasil. Trabalha-se 
sob a hipótese de que essa consoante se comporta, na maioria das vezes, de for-
ma velarizada, assumindo uma característica linguística dos falantes guineen-
ses, enquanto os brasileiros a produzem, em sua maioria, de forma vocalizada 
ou apagando-a. Partimos do questionamento “por que mesmo imersos em si-
tuação de contato dialetal e residindo no nordeste do Brasil, onde se predomina 
a variante vocalizada do segmento /l/, os guineenses sempre velarizam o seg-
mento?” A pesquisa pauta-se, sobretudo, no contato dialetal entre o português 
brasileiro e o crioulo guineense. Sendo assim, busca-se comprovar a ocorrência 
majoritária da velarização do [l] através de métodos investigativos embasados 
pelas teorias sociolinguísticas, destacando as influências extralinguísticas ori-
ginadoras desse processo de reestruturação das sílabas. Para a realização da 
pesquisa foram feitas entrevistas sociolinguísticas e leituras de frases como 
método de coleta de dados. Atuou-se com doze informantes de naturalidade 
guineense estratificados da seguinte maneira: seis residentes no Brasil há mais 
de dois anos, e seis residentes no Brasil há até dois anos, seis informantes do 
gênero feminino, e seis informantes do gênero masculino. Para a lista de frases 
foi estabelecida uma frase-veículo. As palavras escolhidas foram estratificadas 
em: dez palavras em português e dez palavras em crioulo guineense, de cada 
dez palavras, cinco contêm a lateral em posição de coda medial, e cinco contêm 
a lateral em posição de coda final. Cada uma das palavras é antecedida por uma 
vogal do português brasileiro [i, e, E, a, O, o, u], seja na sua variedade aberta 
ou fechada. Através da codificação de todos os dados, que serão rodados no 
programa GoldVarbX serão feitos cruzamentos de todas as variáveis linguísti-

6 Mestranda da área de variação e diversidade linguística do Programa de Pós-Graduação em Linguística- PRO-
LING, UFPB, campus I.



cas e extralinguísticas estabelecidas o que poderá corroborar a hipótese inicial 
da pesquisa.

1. CONSOANTE /L/ NO PORTUGUÊS DO BRASIL E NO CRIOULO 
DA GUINÉ-BISSAU

A consoante lateral /l/, assim classificada por ser produzida com uma obs-
trução do ar na linha central do trato vocal, expelindo o ar por ambos os lados 
da obstrução e tendo portanto a saída lateral, (SILVA, 2014, p. 34) tem sido 
focada em muitos estudos sobre as variedades do português brasileiro. Sendo 
assim, fonologicamente, esse “l” ortográfico corresponde a um segmento late-
ral vozeado de articulação dental ou alveolar, a depender do dialeto ou idioleto 
no qual se manifesta (SILVA, 2014, p. 63).

Na língua portuguesa, a consoante lateral /l/ em posição de coda, ou seja, 
em final de sílaba, se comporta de forma variável, podendo realizar-se carac-
teristicamente como /5/ em alguns dialetos ou idioletos da região sul do país, 
como em Santa Catarina, Porto Alegre, Paraná; como /w/ nos dialetos das de-
mais regiões, podendo-se encontrar poucas realizações variáveis dentro de 
cada dialeto, e segundo Hora, Pedrosa e Cardoso (2010), esse segmento ainda 
pode realizar-se como /h/ e /2/. Vejamos os exemplos em 1.

1. /l/ > [5] : [w] : [h] : [2]
/sal/ > [sa5] : [saw] : [sah] : [sa2]

No exemplo 1, vimos as diferentes formas variáveis nas quais a lateral em 
posição de coda pode aparecer. A articulação dental ou alveolar na posição de 
coda silábica é um fato comum no sul do país, mas considerado anômalo em 
outras regiões (CAMARA JR, 1977, p. 31). A variante vocalizada acontece carac-
teristicamente no nordeste, mas também apresenta ocorrência em idioletos do 
sul e de todo Brasil, podendo ser caracterizada como uma variante predomi-
nante em todo país que tem uma tendência geral de realização no português do 
Brasil (SÁ, 2006, p. 05). A lateral ainda pode ser substituída por um rótico em 
alguns contextos fonológicos ou ser apagada quando em contextos precedido 
de vogais arredondadas altas, como é o caso de /u/, vejamos:

Uma outra realização possível da lateral em coda silábica é o seu apagamento após a vogal /u/, 
fenômeno mais comum, e após a vogal /o/ (mais raro), como podemos observar em palavras como 
sul > su e soldado > sodado. Em tais casos, quando a lateral já vocalizada é apagada, vemos que 
parece ocorrer um leve alongamento na pronúncia da vogal do núcleo da sílaba, o que poderia ser 
melhor averiguado em um estudo acústico futuro. (PINHO; MARGOTTI, 2010, p. 70)



Consoante Sá (2006), no Sul do país há uma preferencia pela variante al-
veolar que se realiza, em grande parte, como velarizada por questões especial-
mente extralinguísticas, por exemplo, a região Sul propicia esse conservadoris-
mo do segmento por conta do grande contato linguístico com o português de 
fronteira, com as línguas dos imigrantes italianos e alemães e com o espanhol 
que contêm o segmento lateral no seu inventário fonológico. A realização da 
lateral na variedade do Sul do país se assemelha à forma como o segmento se 
realizou e se realiza no Português de Portugal ou no português europeu.

Segundo Oliveira et al. (1998) apud Sá (2006), no português do Brasil as 
consoantes alveolares favorecem a vocalização do segmento, enquanto as bila-
biais favorecem seu apagamento.

Na posição pós vocálica deixa de ser alveolar para ser velar, uma vez que o dorso da língua se eleva 
até o véu palatino resultando numa supressão do movimento da ponta da língua. Um arredonda-
mento dos lábios e a passagem livre do ar o tornam vocalizado, sendo esta uma realização já carac-
terística do português brasileiro. (SÁ, 2006, p. 02).

Ainda destacando as questões extralinguísticas envolvidas nesses proces-
sos, Pinho e Margotti (2010) destacam que questões como escolaridade, etnia, 
sexo, idade e região são favorecedores da ocorrência de certos processos fono-
lógicos, como a vocalização, por exemplo. Eles apontam que

No estudo de Dal Mago (1998), foi utilizado o banco de dados do VARSUL, e constatou-se que os 
fatores extralinguísticos são mais relevantes para o aparecimento da vocalização do que os fatores 
puramente linguísticos. Por exemplo, os mais escolarizados, ou seja, aqueles que cursaram até o 
colegial, tiveram uma taxa de vocalização por volta de 50%. Por outro lado, aqueles que possuem 
somente o primário vocalizaram 30%. Esses dados indicam que quanto maior é a escolaridade do 
informante, maior é a vocalização da lateral. O fator escolaridade parece, portanto, um condicio-
nante. (PINHO; MARGOTTI, 2010, p. 72)

Os autores ainda ressaltam que esse processo não é inédito, sendo comuns 
em todas as línguas neolatinas, destacando contextos que favorecem a vocali-
zação do segmento lateral: palavras em que o /l/ pós vocálico está em sílaba 
tônica, palavras com até duas sílabas, palavras em que o contexto precedente é 
constituído pelas vogais /u/, /E/ e /o/. Conforme Hora (2006), os segmentos 
vocálicos que favorecem a vocalização da lateral são /i/, /e/, /E/, /a/, e os que 
favorecem o apagamento são /O/, /o/, /u/, mas ele só acontece em interior de 
palavra, quando precedido de uma vogal posterior. A lateral tende a ser preser-
vada quando antecedida por vogais anteriores ou pela vogal central /a/.

No crioulo guineense as consoantes que ocorrem em coda silábica são 
basicamente as mesmas em ambas as línguas (crioulo e português), ou seja, 
/l, r e N/. (COUTO, sd.) Consoante Costa (2014), no crioulo ou na variedade 
do português guineense, a lateral em posição de coda silábica só ocorre como 



velarizada [5], situando-se antes de outra consoante ou em final absoluto de 
palavra, ocupando sempre a posição de coda silábica. (COSTA, 2014, p. 195). 
Ainda conforme a mesma autora, processos fonológicos como a velarização são 
muito comuns no crioulo. A vocalização, processo comum no Brasil, não é ca-
racterística nas variedades crioula e portuguesa da Guiné-Bissau.

De acordo com a Teoria dos Traços, os traços podem ser caracterizados 
como atributos de cada segmento compondo, de forma aleatória, consoantes e 
vogais, ou podem ser considerados como autossegmentos, funcionando como 
traços organizados hierarquicamente contribuindo para a estrutura interna de 
cada segmento. (MATZENAUER; MIRANDA, 2017, p. 52) Portanto, os traços po-
dem descrever os segmentos nos dando respaldo para analisar e caracterizar 
cada segmento das línguas. Essas ocorrências se dão a partir de regras fono-
lógicas que espelham a manutenção, perda ou modificação dos traços de dado 
segmento.

Consoante Lee (2017), as alternâncias que ocorrem nos sons são descritas 
pela teoria gerativa, dessa forma a teoria dá conta de formalizar os processos 
fonológicos identificados. Esses processos fonológicos afetam contextos espe-
cíficos e as alternâncias sonoras se dão quando um mesmo fonema apresenta 
mais de um alofone contextual, é o caso da lateral /l/.

Vejamos aos traços característicos de cada segmento acompanhado das 
regras fonológicas descritas pela teoria gerativa, para as diferentes realizações 
do segmento /l/ no português do Brasil e no crioulo da Guiné-Bissau. No Brasil 
temos:

Figura 1: Traços dos segmentos e regra da velarização do /l/

(PINHO; MARGOTTI, 2010, p. 82)

Sendo assim, ocorre a mudança nos traços [-alto] para [+ alto], [- poste-
rior] para [+ posterior] e [+ anterior] para [- anterior] de /l/ em contextos de 



final de sílaba. Ou seja, em posição de coda silábica, e para que ocorra a velari-
zação do /l/ tem de haver mudança nos traços originais do fonema. 

1. Mel: /mel/ > [me5]

Figura 2: Traços dos segmentos e regra da vocalização do /l/

(PINHO; MARGOTTI, 2010, p. 83)

Para acontecer a vocalização da vogal, os traços [- vocálico], [- alto], [- pos-
terior] e [+ coronal] de /l/ passam a [+ vocálico], [+ alto], [+posterior] e [- co-
ronal] materializando-se sempre em contexto de final se sílaba. 

1. Papel: /papEl/ > [papEw]

Para que aconteça o apagamento do segmento lateral temos a seguinte 
regra: [w] > [2] / [O, o, u] __. Sendo assim, o fonema que já está realizando-se 
como vogal, portanto [+ vocálico], perde totalmente seus traços quando em 
contextos precedidos pela vogal /u/. 

2. Sal: /saw/ > [sa]

No crioulo guineense, o processo fonológico chamado velarização do seg-
mento lateral acontece de acordo com a regra fonológica: /l/ > [5] / __ C ou $. 
Portanto, a única possibilidade de perda ou modificação dos traços da lateral 
em coda na língua guineense é a que propicia a velarização do segmento que, 
via de regra, acontece sempre em final de sílaba, ou antes, de consoantes. Ob-
serve nos exemplos 2 e 3.

3. Sol: /sol/ > [so5]



4. Kaldu: /kaldu/ > [ka5dU]

Conforme Barbosa (2011), através do PCF- Parâmetro da Consoante Final, 
podemos observar processos como a manutenção, o apagamento ou o preen-
chimento de consoantes finais como /l, r, s/. Segundo ela, a ação do PCF na lín-
gua portuguesa permite a existência de uma consoante final com núcleo vazio 
que a licencia. Barbosa (2011) defende que os segmentos /l, r, s/, os mais co-
muns em finais de palavras, configuram-se como onset de uma sílaba com nú-
cleo vazio, considerando que ela pode ser realizada pós-lexicalmente sozinha, 
como em /mal, mah, mas/; com núcleo preenchido, ex. /males, mares, mai[za]
lEm/; ou apagada, como em /mah/ [ma], /automOvel/ [automove].

2. CONTATO LINGUÍSTICO/DIALETAL

O contato entre línguas é um fenômeno comum que faz parte da história 
de toda e qualquer comunidade linguística fornecendo propriedades ricas às 
línguas afetando-as em todos os níveis. Esse fato constitui-se como fonte de 
variação e mudança junto aos fatores internos e externos às línguas. Fala-se 
em línguas em contato quando existem duas ou mais línguas em uma situação, 
seja ela qual for.

Questões como a colonização territorial, emigração, ocupação de outros 
países favoreceram e favorecem grandemente para situações de contato lin-
guístico, recaindo sobre a comunidade traços desse contato que influenciam 
socialmente, economicamente e linguisticamente. De acordo com Mané (2007, 
p.95), esse contato entre línguas pode acarretar diversos resultados linguísti-
cos tais como o surgimento de novas línguas, mescla linguística e até morte de 
línguas.

Segundo Embaló (2008), o crioulo é uma língua veicular que coabita junto 
ao português, idioma oficial do país, numa situação de diglossia ou triglossia, 
com aproximadamente vinte línguas étnicas africanas que constituem as lín-
guas maternas da maioria da população guineense. Ele é uma língua franca que 
possibilita a comunicação entre os diferentes grupos étnicos que habitam em 
todo o país.

O crioulo hoje falado na Guiné-Bissau como língua materna de mais de 
100.000 guineenses e por mais de 600.000 nativos multilíngues formou-se en-
tre os séculos XVI e XVII. Segundo Embaló (2008), o crioulo guineense possui 
gramática e léxico próprios, surgiu em Cabo Verde através do contato entre 
as diferentes línguas étnicas e a língua do colonizador, o português europeu, 
em situação de comunicação predominantemente comercial. Junto ao crioulo 
de Cabo Verde, o crioulo da Guiné-Bissau forma o grupo dos crioulos da Alta 



Guiné, o mais antigo grupo de línguas crioulas de base portuguesa. Em contato 
com a variedade do português do Brasil, um tanto semelhante ao português 
europeu que deu origem às línguas crioulas, podemos observar alguns fenôme-
nos linguísticos causados tanto por fatores linguísticos como extralinguísticos 
apontados em seguida.

Segundo Fernández (1998), as situações de contato favorecem o apareci-
mento de fenômenos derivados do contato entre línguas destacados em três 
grupos, são eles: a) fenômenos derivados do contato de sistemas: interferência, 
convergência, empréstimo e transferência; b) fenômenos derivados do uso de 
várias línguas: eleição de língua, substituição de língua, mudança de código, 
mescla de código; c) variedades derivadas do contato de línguas: línguas pid-
gin, línguas crioulas, variedade de fronteira ou de transição. 

Esses fenômenos se distinguem pelos seguintes traços: são fenômenos de-
rivados da situação de contato entre línguas, ou seja, situações de bilinguismo 
ou multilinguismo; são manifestações que na maioria dos casos se dão com 
indivíduos bilíngues, quando o contato acontece na comunidade ou entre duas 
comunidades; são fenômenos que podem resultar em mudanças linguísticas; 
são casos que acontecem de fora pra dentro do sistema linguístico, ou seja, não 
nascem do sistema interno da língua, surgem das situações de contato entre os 
sistemas, esses casos dependem dos fatores sociais que incluem a atitude dos 
falantes, as atitudes da comunidade, prestígio ou estigma, situações comunica-
tivas, entre outros fatores. As consequências linguísticas são perceptíveis em 
todos os níveis e os resultados podem ser transitórios ou permanentes.

Para tratar dos fenômenos destacados faz-se necessário pontuar concei-
tos como substrato, superstrato e adstrato. Esses conceitos formam uma tría-
de que constitui a tipologia básica de situações de línguas em contato, e de 
onde se derivam todos os tipos de transferências, empréstimos e mudanças 
linguísticas.

Consoante Fernández (1998), o substrato serve para designar a influencia 
de uma língua perdida sobre uma nova que se foi imposta. Trata-se, portanto, 
de uma situação na qual a possibilidade ou necessidade de eleição de uma lín-
gua traz como consequência o abandono ou substituição de outra. Nos casos 
de substituição a antiga língua influencia e deixa sua marca sobre a outra. O 
superstrato acontece de forma contrária, nele a língua conquistadora não che-
ga a substituir a conquistada, mas a influencia e deixa nela traços linguísticos 
particulares. Por fim, o adstrato se refere à influencia mútua entre duas línguas 
vizinhas ou que conviveram num mesmo território.

Consequentemente, por corresponder a uma língua que surgiu do contato 
entre línguas preexistentes, uma atuando como superstrato, o português euro-
peu, e várias outras atuando como substrato, as línguas étnicas faladas em Áfri-



ca, o crioulo, que foi essencialmente implementado como um pidgin e evoluin-
do a crioulo com o passar do tempo e quando aprendido como língua materna 
pelos falantes da comunidade, se encaixa no que Fernández (1998) trata de 
fenômeno de variedades derivadas do contato de línguas, como línguas pidgin 
e línguas crioulas, bem como resultado dos fenômenos resultantes do contato 
entre sistemas de línguas, como a transferência.

Estabelecendo uma atenção especial às situações nas quais ocorre trans-
ferência, vejamos:

1)  A substituição de uma forma da língua B por uma forma da língua A 
ou a incorporação de uma forma de A inexistente em B. Esse fenôme-
no corresponde ao que tradicionalmente se tem chamado de emprés-
timo Silva-Corvalán trata de transferência direta.

2)  A incorporação do significado de uma forma da língua A ao de uma 
forma existente na língua B. Estaríamos também diante de uma trans-
ferência direta.

3)  O aumento da frequência de uma forma de B por corresponder-se 
com uma forma categórica ou majoritária na língua A. Se trataria de 
uma transferência indireta.

4)  Perda de uma categoria ou uma forma da língua B que não existe na 
língua A. Também estaríamos frente a uma transferência indireta. 
(FERNÁNDEZ, 1998, p. 264).

Percebe-se, através da citação acima que os guineenses residentes no Bra-
sil podem utilizar esses gatilhos para se adequar ao sistema da língua portu-
guesa do Brasil, visto que ao substituírem a [l] ou [w] por [5] eles incorporam 
uma forma de sua língua materna à língua de exposição; os mesmos tratam a 
forma velarizada de sua língua materna com o mesmo significado na língua de 
exposição; e eles não utilizam a forma vocalizada da língua de exposição por 
ela não fazer parte, no contexto em que analisamos, do sistema fonológico de 
sua língua materna.

CONSIDERAÇÕES

É do nosso conhecimento, através do tópico abordado neste trabalho, o 
comportamento variável do fonema lateral /l/ na língua portuguesa. Conforme 
podemos observar, é consenso entre os autores abordados o comportamen-
to majoritariamente conservador da lateral pelos falantes do Sul do país, bem 
como a quase generalizada forma de realização vocalizada do mesmo segmen-
to, sendo ela mais comum nos estados das regiões Norte e Nordeste. Obser-
vamos também o comportamento do mesmo segmento no crioulo guineense, 



língua na qual o segmento também faz parte do inventário fonológico, mas que, 
via de regra, só se comporta de maneira velarizada, semelhante à realização 
feita na região sul do Brasil.

Sendo assim, podemos considerar que o comportamento variável do seg-
mento lateral da língua portuguesa se dá, especialmente, por questões não li-
gadas exclusivamente à estrutura interna da língua, ou seja, o que promove um 
comportamento tão variado do fonema são questões como a região na qual é 
falada cada variedade, com que outras línguas os falantes têm contato diário, 
o perfil conservador linguístico de cada comunidade de falantes, entre outros 
fatores.

Adicionalmente, tivemos a oportunidade de observar que o processo fono-
lógico de velarização comum à realização dos guineenses que têm o português 
do Brasil como segunda ou terceira língua podem ser resultado de fenômenos 
característicos do contato entre línguas, com especial atenção às transferên-
cias. A partir disso podemos chegar a considerações parciais a respeito do re-
sultado do contato entre o português do Brasil e o crioulo da Guiné-Bissau.

Podemos considerar que através do contato entre dois sistemas linguís-
ticos pode haver a incorporação de uma forma comum da língua materna à 
segunda língua por esta ser semelhante a da segunda língua; os falantes podem 
transferir o significado de uma forma de sua língua materna por uma forma 
pouco frequente na sua segunda língua, usando o segmento com o mesmo sig-
nificado que na sua língua materna, ou ainda, os falantes do crioulo podem, por 
apresentar alguma semelhança, utilizar o sistema linguístico/ fonológico do 
crioulo para falar o português do Brasil.
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INSTATEXTO, RESSIGNIFICAÇÃO 
DO GÊNERO DIGITAL

Kerleiane de Sousa Oliveira1 
Patrícia Rodrigues Tomaz2 

José Ribamar Lopes Batista Júnior3

INTRODUÇÃO

O Instagram é uma das Redes Sociais mais acessadas do mundo, possui 
mais de um bilhão de usuários ativos por mês, que a utilizam sob várias pers-
pectivas, desde olhar o Feed, ver Stories, encontrar novos perfis para seguir ou 
para conversar. As postagens dessa Rede Social são de natureza visual, mas um 
fenômeno que nos chamou a atenção é o número de perfis em que as imagens 
são compostas exclusivamente de elementos verbais, ou seja, a palavra é o ele-
mento central desses perfis, tendo em consideração que o verbo, o texto “escri-
to” são a razão preponderante da existência desses perfis convencionamos, por 
esse motivo, chamá-los de Instagrams de Texto.

A escolha desses Perfis de Instagrams se deu por possuírem no Feed ape-
nas imagens de frases e mensagens de conteúdo verbal, também pela alta acei-
tabilidade, tendo em vista seu alto poder de circulação, sobretudo pela ruptura 
com sua forma/função original proposta inicialmente pela Rede Social, que 
consiste no compartilhamento de imagens, porém, em geral o foco são pessoas, 
lugares, situações do cotidiano. A prática de compartilhamento de imagens de 
textos escritos já vem sofrendo processos de ressignificação, principalmen-
te nessa mídia, a própria Rede Social vem transmutando-se à medida que os 
usuários a adaptam e reinventam, como por exemplo, ao utilizarem a marke-
ting de produtos, divulgação de ideais ou causas.

Para o desenvolvimento desse estudo tomamos como base a teoria dos 
gêneros proposta por Bakhtin, que analisa o gênero como ação social, nas pro-
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3 Professor EBTT da Universidade Federal do Piauí e coordenador do Laboratório de Leitura e Produção Textual 
(CTF/UFPI/CNPq). E-mail: ribasninja16@gmail.com.



posições de Bakhtin (2011), Brait (2017), Galli (2010), Miller (2012; 1984), 
Cardoso (1997), Recuero (2009) dentre outros. 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As redes sociais são comunidades virtuais que operam em escala mundial 
e proporcionam diversos contatos, surgindo como um veículo aperfeiçoado 
que tem suas origens em grupos de usuários como Facebook, Twitter, Insta-
gram e outros. A Internet é um meio de divulgação que possibilita exibir ma-
terial audiovisual em tempo real do mesmo modo compartilha praticamente 
todo tipo de material em comunidades ou redes sociais.

Segundo Cardoso (1997) a Internet se constitui como um dos espaços da 
“nova” experiência da comunicação humana, que se dá numa conexão simultâ-
nea dos atores sociais nela envolvidos numa reconceituação de tempo, espaço 
e contexto, que concorda com Galli (2010) ao analisa-la como configuração hi-
pertextual, entendida aqui como a capacidade de retomar e transformar anti-
gas interfaces da escrita.

Nesse sentido a Internet também se torna uma oportunidade de novas ex-
periências de interação, mesmo que com velhas práticas ressignificadas, que 
de acordo com Marcuschi (2010, p. 23) possibilitam o surgimento ou reconfi-
guração de gêneros que se dá “nas complexas relações entre um meio, um uso 
e a linguagem”

O novo se torna familiar através do reconhecimento de similaridades relevantes; tais similaridades 
passam a se constituir como um tipo. Um novo tipo é, então, formado a partir das tipificações já 
existentes quando estas não são mais adequadas para determinar uma nova situação. Se uma nova 
tipificação prova ser continuamente útil para representar uma determinada conjuntura, ela passa 
a fazer parte do estoque de conhecimento e sua aplicação se torna rotina (MILLER, 1984, p. 158).

Nesse aspecto podemos dizer que há uma mudança no comportamento 
de alguns perfis da Rede Social Instagram, ao utilizarem a imagem composta 
somente por elementos verbais (textos escritos) que tornando-se populares 
incentivam outros perfis a agirem de modo semelhante e a tomarem suas ca-
racterísticas para si, a exemplo podemos citar os perfis diários, em que com-
partilham reflexões sobre a vida e a sociedade, perfis cronistas em que há uma 
relação entre texto e legenda, mas nos quais a legenda tem um valor mais sig-
nificativo que a imagem da frase do dia.

O que notamos é que esses perfis querem chamar atenção para o verbo, a 
palavra, assim mais que uma Rede Social de compartilhamento de imagens, o 
Instagram se tornou um lugar para criar conteúdo, para vender produtos, en-



tre eles a palavra, pois as possibilidades de uso da interação são inesgotáveis, 
segundo Bakhtin,

a riqueza e a diversidade dos gêneros discursivos são infinitas porque são inesgotáveis as possibi-
lidades da multifacetada atividade humana e porque em cada campo dessa atividade vem sendo 
elaborado todo um repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à medida que tal 
campo se desenvolve e ganha complexidade (BAKHTIN, 2017, p. 12). 

Segundo Galli (2010) a velocidade da evolução tecnológica é uma das 
marcas da globalização. Desde seu surgimento, no final da década de 1980, até 
hoje, os avanços tecnológicos são responsáveis por auxiliarem na “melhoria” 
da qualidade dos serviços, em praticamente todas as áreas do conhecimen-
to, pois permite “rapidez e precisão” de dados. O processamento das infor-
mações na rede mundial de computadores, tem uma linguagem própria, com 
termos específicos, que aqueles que a utilizam acabam compreendendo como 
um conjunto, assim também como os termos que determinam seu conteúdo e 
funcionamento.

Segundo Cardoso (1997) a Internet se constitui como uma das múltiplas 
facetas da “nova” experiência da comunicação humana, que se dá numa co-
nexão simultânea dos atores sociais nela envolvidos numa reconceituação de 
tempo, espaço e contexto. Sua configuração hipertextual, entendida aqui como 
a capacidade de retomar e transformar antigas interfaces da escrita (GALLI, 
2010).

O conceito de Rede Social aqui tomado em Recuero (2009) “como um con-
junto de atores e suas relações” em que os perfis são utilizados em espaços para 
expressão das redes sociais na Internet pelo compartilhamento de interesses 
em comum, poderíamos também utilizar o conceito de mídia social, também 
chamado de “new media” que segundo Altermann (2010)

antes se referia ao poder de difundir uma mensagem de forma descentralizada dos grandes meios 
de comunicação de massa, agora é traduzido por muitos como: Ferramentas online que são usadas 
para divulgar conteúdo ao mesmo tempo em que permitem alguma relação com outras pessoas. 
Exatamente como um blog, que ao mesmo tempo dissemina conteúdo e abre espaço para os lei-
tores interagirem. Então estas seriam ferramentas que tem como objetivo o compartilhamento de 
conteúdo, sendo as relações o segundo plano.

Nesse sentido podemos dizer que tanto o conceito de Rede Social quanto 
o de Mídia Social são cabíveis para a Interface Instagram que aqui convencio-
namos chamar Rede Social. 



2. METODOLOGIA

A abordagem trabalhada é caráter qualitativo que perpassa desde a re-
flexão e embasamento teórico até o desenvolvimento e aplicação de questões 
práticas o trabalho com os alunos do Ensino Médio. Os perfis que constituem 
o corpus deste artigo foram retirados da Rede Social Instagram, foram sele-
cionados oito a partir de pré-requisitos estabelecidos durante a pré-análise. 
Inicialmente realizamos o levantamento de perfis de contas da Rede Social 
Instagram que possuíssem as características de post de imagens de conteúdo 
predominantemente verbal, os quais averiguamos possuir um número extenso 
de utilizadores que fazem uso desse tipo de perfil.

A princípio fizemos o levantamento de mais de duzentos perfis com essas 
características, assim que atingimos esse número verificamos que a cada dia 
surgem perfis novos com esse formato, e que os mesmos já perduram no cibe-
respaço, o que demonstra uma certa estabilidade no meio digital.

O próximo passo foi criar outros critérios para seleção dos perfis para aná-
lise e trabalho em sala de aula, já que preliminarmente havíamos catalogado 
perfis predominantemente de imagens de elementos verbais; desse modo os 
perfis finais presentes nesse artigo devem ter publicado pelo menos trezentas 
postagens; ter mais de 10 mil seguidores no perfil. A partir desses critérios 
selecionamos oito perfis para a pesquisa.

PERFIL PUBLICAÇÕES SEGUIDORES

@trechosdelivros 5.588 3.6 M

@obrigadadenada 1.920 1.7 M

@valorizarei 1.707 1.4 M

@placasincera 339 832 mil

@descrusheiofc 857 440 mil

@amordapiranha 528 186 mil

@1quartodecafe 1.709 30.3 mil

@inwhiteblack 1.780 13,2

Fonte Instagram - acesso em: 08 dez. 2018, às 18h40min.

Um fato que foi de grande surpresa foi alto poder de aceitabilidade desse 
tipo de perfil, tanto pelo elevado número de seguidores, quanto pelo grande 
número de curtidas e comentários nos posts, e que essas postagens não se res-
tringem apenas à Rede Social Instagram, eles circulam em outras mídias so-
ciais como Facebook e Whatsapp seja por meio de prints ou repostagens. 



3. ANÁLISE: TEMA, COMPOSIÇÃO E ESTILO

Segundo Bakhtin (2011) a linguagem é de natureza intersubjetiva, pois, 
ao enunciar, o locutor leva em consideração as possíveis réplicas de seus inter-
locutores, de modo que sempre escreve ou se fala para alguém. Dessa forma, 
ainda que individual, refletindo a individualidade de quem fala ou escreve, o 
estilo é definido, pelas escolhas lexicais, finalidade, pelo outro e pelo gênero, 
pelo modo como o enunciador percebe e compreende o seu destinatário, se há 
uma atitude responsiva ativa e compreensão responsiva ativa. (BRAIT, 2017).

Cada gênero discursivo apresenta um tema, em função da proposta comunicativa do gênero e da 
proposta enunciativa de cada enunciador, o que determina sua forma composicional e seu estilo. 
Assim, a forma composicional constituída pela materialidade linguística segue mais ou menos o 
formato de cada gênero, mas de modo a atender as necessidades expressivas de cada autor. De 
modo semelhante, o estilo e o tema atendem às imposições do gênero, o estilo genérico. Entretan-
to, o estilo não se reduz ao gênero, também apresenta peculiaridades próprias de cada enunciador 
(PUZZO, 2015, p. 182). 

Nos Instagrams de Texto há um estilo de fácil familiarização, uma lingua-
gem clara e objetiva, perceptível na constituição dos textos, uma certa estabi-
lização no designer das postagens, tipografia utilizada, em linhas gerais refe-
renciando o mundo a partir de reflexões que possam suscitar impressões de 
identificação nos seguidores levando-os assimilação dos discursos e experiên-
cias vivenciadas no cotidiano, possuindo, desse então características dialógicas.

As imagens de textos apresentam um elo entre os enunciados, estilo e 
estrutura composicional semelhantes, mantendo relações dialógicas entre 
si. Os exemplos remontam a temas comuns, falam num tom de proximidade, 
muitas vezes afetuoso ou de sarcasmo, com mensagens animadoras do ego e 
autoestima. 



@descrusheiofc> https://www.instagram.com/descrusheiofc/. Acesso em: 09 dez. 2018.

Os Instagrams de Textos possuem algumas características no seu conteúdo 
composicional no que diz respeito à estruturação e organização do Feed, como 
a estabilidade no modelo de post, perceptível nos exemplos acima, quanto ao 
conteúdo temático, com poucas postagens que divergem da proposta de orga-
nização do perfil. Brait (2017) evidencia que a questão do estilo, nesse sentido, 
deixa de ser pensada a partir de uma produção tomada na sua individualidade, 
como autônoma, enquanto idiossincrasia de um enunciador, mas trabalhada 
como linguagem enquanto atividade/ ação, dentro de atividades específicas, a 
ideia de esfera de produção, e como decorrência desta a circulação e recepção 
e, ainda, a relação entre a enunciação e interação do gênero e o uso, assim como 
os temas, a forma composicional e estilo.

Especificamente nos Instagrams de Textos notamos a organização do Feed 
dos perfis a partir de cores, geralmente únicas, muitos em tons de cinza, muito 
presente, a tipografia da letra de forma em cor contrastante, geralmente preta, 
centralizada, com duas a quatro linhas, seguida de assinatura.



@valorizarei>disponível em: https://www.instagram.com/valorizarei/. Acesso em: 09 out. 2018.

A construção composicional do gênero diz respeito à estruturação geral 
interna do enunciado e segue um padrão de construções discursivas já estabe-
lecido pela sociedade, podendo o gênero ser “relativamente estável”, para que 
haja, segundo Bakhtin (2011), um público leitor capaz de entendê-lo e inter-
pretá-lo. O autor acrescenta que:

[...] o discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence a um sujeito falante e não pode 
existir fora dessa forma. Quaisquer que sejam o volume, o conteúdo, a composição, os enunciados 
sempre possuem, como unidades da comunicação verbal, características estruturais que lhe são 
comuns, e, acima de tudo, fronteiras claramente delimitadas (BAKHTIN, 2011, p. 293). 

O processo de construção do enunciado se organiza em função de outros 
enunciados construindo um gênero discursivo, definindo o caráter dialógico 
do discurso. Nas palavras de Bakhtin, um traço constitutivo do enunciado é o 
seu endereçamento a alguém, como autor que percebe qual a força e influência 
dos seus destinatários no enunciado, pois “disso dependem tanto a composi-
ção quanto, particularmente o estilo do enunciado”. (2011, p. 301).



4. PROPOSTA DE PRODUÇÃO: OFICINAS

Propomos para alunos do Ensino Médio a realização de Oficinas em três 
etapas principais I-Análise, II-Produção e III-Edição e publicação, divididas em 
subetapas que dependem da disposição de tempo e recursos necessários para 
os encontros de discussão e produção em sala de aula.

4.1 Etapa de Análise

Encontro para discussão quanto aos aspectos composicionais dos Insta-
grams de Texto, leitura, discussão e análise dos perfis que mais chamam a aten-
ção dos alunos, quanto aos temas abordados, organização do Feed e Layout dos 
posts.

Um perfil é composto pelo nome de usuário - o @!, e o nome que aparece 
em negrito no topo da biografia, aqui também é o lugar é possível colocar um 
site ou link acessível que se deseja promover, por isso é comum a expressão - 
link na Bio, como podemos observar no perfil de @descrusheiofc, a partir de 
questionamentos quanto a escolha do nome de usuário, imagem e descrição 
do perfil, número de seguidores e número de pessoas que o perfil segue, desta-
ques, organização e layout/ design do Feed.

@descrusheiofc>disponível em: https://www.instagram.com/descrusheiofc/. Acesso em: 09 dez. 2018.

https://www.instagram.com/descrusheiofc/


Nos perfis de Instagrams de textos fica mais perceptível que o foco está 
voltado para as postagens das imagens de textos, do conteúdo verbal do que 
para o dono do perfil, ou seja para a “palavra” é o centro, há um voltar-se para 
a autoria muito presente nesse gênero, uma ressignificação da Rede Social que 
cria uma identidade de diálogo, de conversa, um tom de aconselhamento, de 
autoafirmação e busca da identidade, reflexões de caráter mais filosófico, prin-
cipalmente aquelas que apresentam chamadas do tipo texto na legenda como 
@valorizarei.

@valorizarei> https://www.instagram.com/valorizarei/. Acesso em: 09 dez. 2018.

Nessa etapa de análise organizaremos os grupos de trabalho, faremos pes-
quisa sobre quais os Instagrams de Texto os alunos mais se identificaram, para 
estruturar os croquis dos Instagrams que serão criados pelos grupos, a partir 
de ideias de layout, design, tipografia, fraseologia, temáticas, público leitor. 

https://www.instagram.com/valorizarei/


4.2 Produção de Instatextos

A etapa de produção de Instagrams de Textos consiste desde a discussão 
quanto a organização das informações da Bio, escolha das cores, a forma de 
composição do design e layout das postagens, se manual ou no laboratório, 
a forma e data de postagens – diariamente, duas vezes na semana, criação da 
Rede Social colaborativa da equipe, organização, edição e publicação das dez 
primeiras postagens iniciais. 

4.3 Publicação

A publicação na rede Social se dará em culminância das atividades no 
evento de lançamento, em que os alunos apresentarão o percurso até a criação 
dos perfis de Instagrams de textos, assim como as ideias motivadoras e inspi-
radoras para cada perfil, desde a escolha da imagem, nome, nome de usuário, 
cores e o processo envolvendo as temáticas, relação de trabalho em equipe, 
chamadas no Stories e enfim as publicações do primeiro post do perfil. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo como base teórica os pressupostos bakhtinianos que concebem o 
gênero como fruto da ação social, assim também como Miller que a partir de 
critérios pragmáticos definem os gêneros discursivos como espelho da expe-
riência, podemos dizer que na Rede Social Instagram, os perfis de Instagrams 
que utilizam imagens com elementos verbais, ressignificam seu uso, tendo por-
tanto um potencial retórico e linguístico que permitem ações simbólicas de 
interação. 

Os gêneros discursivos, dessa forma, desempenham ações e relações, mol-
dando-se à realidade social. No nosso percurso de análise, identificamos os 
Instagrams de textos como tipos relativamente estáveis de enunciados, com 
base no conceito de Bakhtin, pois é possível definir o tema, estilo, estrutura 
composicional que os constituem como elementos dialógicos presentes no cor-
pus analisado.

Quanto às escolhas lexicais presentes na produção do gênero, observamos 
um universo discursivo cuja tema procura evidenciar a superação dos fatos 
ocorridos na trajetória cotidiana, num tom de diálogo, reflexão sobre a vida e 
relacionamentos, o humor, a linguagem clara e acessível facilmente identifica-
da pelos seguidores. Identificamos que nos perfis de Instagrams de textos, o 
foco está nas postagens das imagens de textos de elementos verbais, fraseo-
lógicos, do que para o dono do perfil, em que o texto, o conselho, a risada da 
própria situação difícil, a superação, se sobrepõem à imagem. 



No que concerne a estrutura composicional e estilo, notamos na organi-
zação do Feed dos perfis analisados, estabilidade do designer, da escolha das 
cores, do plano de fundo, em alguns o predomínio do cinza/branco, trazendo 
certa nostalgia, com variações do tom, o tipo de letra das postado nas imagens 
geralmente se repete, preta, centralizada, com duas a quatro linhas de texto es-
crito, comumente seguida de assinatura, o que demonstra a estabilidade com-
posicional do gênero.

Por fim, a proposta de oficinas práticas de análise e construção de perfis 
que se assemelham aos perfis estudados é uma possibilidade de aproximar os 
interesses dos alunos com aquilo que buscam na Internet, vendo esta como 
lugar de relações de interações e possibilidades.
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ORGANIZAÇÃO TÓPICA E 
ARGUMENTATIVIDADE: 

o caso das cartas dos sertões do seridó
Márcia Rejane Brilhante Campêlo 4

INTRODUÇÃO

Este trabalho se configura como o recorte de uma pesquisa de mestrado, a 
qual investiga um conjunto específico de textos denominado Cartas dos Sertões 
do Seridó. Tais cartas versam sobre uma região localizada no sertão do Rio Gran-
de do Norte e Paraíba e foram escritas pelo seridoense Paulo Bezerra. Por pos-
suírem um caráter singular, sobretudo por causa de um forte apelo poético, le-
vantamos a hipótese de que elas podem conter fenômenos, também singulares, 
relativos à organização tópica, nesse sentido, postulamos a existência de uma 
orientação argumentativa que direciona a escolha das estratégias de articulação 
tópica. Neste artigo, nosso objetivo é descrever e explicar o uso de determinadas 
estratégias em função da defesa de opiniões sobre o tema abordado numa carta 
específica. Sendo assim, questionamos: que relações podem ser estabelecidas 
entre estratégias de articulação tópica e estratégias argumentativas?

Partimos dos pressupostos teóricos da Perspectiva Textual-Interativa (JU-
BRAN, 2006; 2007; PINHEIRO, 2005; JUBRAN & KOCH, 2006), cuja base 
é o conceito de linguagem como interação, como atividade verbal impregnada 
pelo contexto espaço-temporal e sócio-histórico em que os interlocutores se 
relacionam. Tal enfoque é viável à abordagem do objeto da pesquisa, uma vez 
que pretendemos analisar textos singulares, fortemente marcados pelas in-
fluências do contexto do Seridó. O ponto de partida para a análise dos proces-
sos de construção textual, segundo esse aporte teórico, é a noção de tópico dis-
cursivo. O tópico é uma categoria abstrata, que se manifesta no texto mediante 
enunciados formulados em torno de um conjunto de referentes explícitos ou 
inferíveis, concernentes entre si e relevantes num determinado ponto do texto. 

4 Doutoranda pelo Programa de Pós Graduação em Estudos da Linguagem (PpGEL-UFRN) e professora de portu-
guês da educação básica pela SEEC-RN. 



A metodologia seguiu os postulados de Prodanov e Freitas (2013), de 
modo que esta é uma pesquisa de natureza básica, pois além de não ter por 
meta a aplicação imediata, o objetivo é gerar novos conhecimentos acerca do 
fenômeno estudado. O método empregado foi o indutivo, por analisarmos fe-
nômenos singulares relativos à organização textual. Enquanto procedimentos 
metodológicos, a abordagem é qualitativa, haja vista que não nos interessa 
quantificar os resultados, mas apreender o rendimento da organização tópica 
de cada texto; quanto aos objetivos, é descritiva, pois visamos descrever o fenô-
meno; quanto aos procedimentos técnicos, é pesquisa bibliográfica e quanto às 
técnicas de obtenção dos dados, configura-se como coleta de dados, cujo texto 
analisado foi coletado em Bezerra (2004).

O trabalho compõe-se de uma breve explanação sobre o aporte teórico 
adotado: a Perspectiva Textual-Interativa e sua categoria de análise, o tópico 
discursivo e alguns pontos sobre a argumentação na organização tópica. Em 
seguida, apresentamos o recorte das cartas de opiniões e, na sequência, nos de-
temos na análise da organização tópica de uma das cartas, a fim de estabelecer 
relações com a argumentatividade.

1. O TÓPICO DISCURSIVO NA PERSPECTIVA TEXTUAL-
INTERATIVA (PTI)

O avanço das pesquisas em Linguística, sobretudo na área da Linguística 
Textual, possibilitou a abertura de novos horizontes que mostram e a relevân-
cia de estudar os textos nas mais diversas esferas das atividades humanas. Des-
sa forma, muitos estudiosos têm se dedicado a pesquisar as diferentes dimen-
sões dos textos, tanto na modalidade escrita quanto falada. 

No Brasil, o Projeto Gramática do Português Falado (PGPF) desenvolveu a 
proposta da Perspectiva Textual-Interativa (PTI) como abordagem teórica para 
a análise textual integrada ao conceito de interação. Essa perspectiva adotou 
o conceito de linguagem como interação, como atividade verbal perpassada 
pelo contexto espaço-temporal e sócio-histórico em que os interlocutores se 
relacionam. A interação verbal é vista como resultado do exercício de uma 
competência comunicativa, que se manifesta na contingência da efetivação 
da atividade linguística do sujeito e é caracterizável a partir de regularidades, 
observáveis nas operações envolvidas na produção do texto, que, por sua vez, 
pode ser definido como processo multifacetado que emerge da interlocução. 
Nesse sentido, por meio de marcas presentes no texto, é possível identificar 
seu processamento.

De acordo com Pinheiro (2005), o enfoque textual-interativo foi pensado 
inicialmente para descrever as regularidades de construção do texto falado. 



Assim, pode-se pensar que o princípio segundo o qual as dimensões linguística 
e interacional estão imersas na materialidade linguística do texto se aplica ape-
nas a textos falados. No entanto, para o autor, o conceito de texto como unidade 
globalizadora, sociocomunicativa, que ganha existência dentro de um processo 
interacional, é comum a textos falados e escritos. Dessa forma, os chamados 
processos de construção de que trata a PTI são comuns tanto a textos fala-
dos como escritos, embora se reconheça as especificidades de cada uma das 
modalidades:

Muitos dos estudos em Linguística Textual mostram que o texto, independente da modalidade em 
que se apresenta, resulta de uma sequência de atividades de constituição ou de composição. Há 
estratégias de composição comuns a textos falados e escritos, estratégias mais incidentes em uma 
modalidade do que em outra, e outras que são específicas apenas de uma modalidade, como a 
hesitação, que é uma estratégia de construção textual exclusiva da modalidade falada (PINHEIRO, 
2005, p. 12).

Em resumo, a PTI propõe que a análise da construção do texto seja in-
tegrada a fatores enunciativos “que lhe dão existência e se mostram na sua 
própria constituição” (JUBRAN, 2007, p. 312). Operacionalmente, a análise é 
desenvolvida em termos das seguintes tarefas: (a) definir regularidades/prin-
cípios de processamento dos procedimentos de construção textual; (b) inves-
tigar as marcas formais que sistematicamente assinalam tais procedimentos; 
(c) verificar a funcionalidade desses procedimentos em situações concretas 
de uso da linguagem, respeitado sempre o princípio de projeção conjugada, 
porém em graus diferentes e proporcionalmente correlacionados, das funções 
textual e interacional (JUBRAN, 2007).

A proposta analítica da PTI não postula um conjunto fechado de proces-
sos de construção textual. No entanto, alguns foram fixados pelos estudos já 
desenvolvidos (JUBRAN; KOCH, 2006). Os processos foram divididos em dois 
grupos: um caracterizado pelo foco nas descontinuidades, próprias do texto 
falado (processos de hesitação e interrupção), outro caracterizado por ativida-
des de formulação ou reformulação (processos de repetição, correção, parafra-
seamento, parentização, tematização/rematização e referenciação).

Para a análise dos processos de construção textual segundo a PTI foi defi-
nida uma unidade de análise compatível com concepção de texto adotada pela 
teoria, capaz de abarcar também a contrapartida interacional. De modo a cum-
prir esse propósito, foi desenvolvida a noção de tópico discursivo, que precisou 
passar por algumas modificações a fim de “apresentar complementações aos 
principais pontos definidores de tópico discursivo, e assinalar a operacionali-
dade dessa categoria tópica na particularização de estratégias de construção 
do texto” (JUBRAN, 2006, p. 34). 



Nesse sentido, o tópico é uma categoria abstrata, que se manifesta no tex-
to mediante enunciados formulados em torno de um conjunto de referentes 
explícitos ou inferíveis, concernentes entre si e relevantes num determinado 
ponto. O tópico, nessa perspectiva, abrange duas propriedades que o particula-
rizam: a centração e a organicidade. A centração apresenta os seguintes traços:

(a)  a concernência – relação de interdependência entre elementos textu-
ais, firmada por mecanismos coesivos de sequenciação e referencia-
ção, que promovem a integração desses elementos em um conjunto 
referencial, instaurado no texto como alvo da interação verbal;

(b)  a relevância – proeminência de elementos textuais na constituição 
desse conjunto referencial, que são projetados como focais, tendo em 
vista o processo interativo;

(c)  a pontualização – localização desse conjunto em determinado ponto 
do texto, fundamentada na integração (concernência) e na proemi-
nência (relevância) de seus elementos, instituídas com finalidades 
interacionais (JUBRAN, 2006, p. 35).

A organicidade, segunda propriedade que particulariza o tópico, com-
preende a repartição dos tópicos em dois planos, sendo eles o hierárquico e 
o sequencial. No plano hierárquico, os segmentos textuais que atualizam os 
tópicos originam quadros tópicos conforme o grau de abrangência. O plano se-
quencial caracteriza a distribuição dos segmentos tópicos na linearidade do 
texto, de forma contínua ou descontínua. A análise da organização tópica do 
texto leva em consideração, portanto, a identificação e delimitação de segmen-
tos tópicos e os procedimentos pelos quais esses segmentos se recobrem hie-
rarquicamente e se distribuem na linearidade textual. 

Com essa perspectiva mais ampla de interação, o tópico se estabelece na 
PTI como uma categoria analítica de natureza textual e interacional, pois, como 
já assinalou Pinheiro (2005, p. 23), “relaciona-se ao plano global de organiza-
ção do texto. Mas é também uma categoria interacional, pois é resultante da 
natureza interativa e colaborativa do discurso”.

2. A ARGUMENTAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO 
TÓPICA

Estabelecendo um paralelo com a PTI e suas estratégias textuais-intera-
tivas, teríamos também estratégias argumentativas na construção do texto. 
Quanto a essas últimas:



Torna-se necessário, neste ponto, destacar que a noção de estratégia não corresponde a algo fe-
chado [...]. Não existe, pois, um modelo ideal, mas há regularidades no discurso, dado não ser ele 
caótico e essas regularidades processam-se a partir de uma rede de estratégias. 
(AQUINO, 2015, p. 243).

Compreendemos que a visão da autora, no que se refere às estratégias ar-
gumentativas, está alinhada com a da PTI, ao não se pautar em categorias es-
tanques, embora reconheça regularidades no discurso (aqui, argumentativo). 
Ainda segundo essa autora, “o modo como os usuários do sistema linguístico 
organizam suas falas interessa sobremaneira à argumentação, por revelarem 
estratégias utilizadas” (AQUINO, 2015, p. 243). Ora, o emprego de estratégias 
em sua organização é característica inerente a todos os textos, de modo que 
podemos estudá-las também naqueles que expressam opiniões e defendem 
pontos de vista de forma mais evidente. Além disso, essa é precisamente a pro-
posta da PTI.

Com a finalidade de elencar alguns procedimentos estratégicos da argu-
mentação, mas sem a pretensão de esgotá-los, a autora cita alguns: 

- Recordar ao interlocutor um conhecimento que este não tem ou uma ocorrência que não houve, 
deixando-o, às vezes, em dúvida. 
- Apelar para as emoções. 
- Empregar com habilidade a ironia, a repetição, a correção. 
- Proceder à inclusão de elementos importantes ao tópico em discussão. 
- Estabelecer comparação ou analogia. 
- Proceder à relação de causa e efeito. 
- Utilizar argumento de autoridade. 
- Utilizar argumento com base em dados verídicos. 

Dentre esses, o procedimento que consiste em proceder à inclusão de 
elementos importantes ao tópico em discussão, por exemplo, coaduna-se à 
propriedade tópica de centração, anteriormente discutida. Nessa perspectiva, 
percebemos que as estratégias argumentativas contribuem com a organização 
tópica.

3. RECORTE DO TRABALHO: CARTAS DE OPINIÕES

Em Campêlo (2015) identificamos a recorrência temática entre os textos 
que compõem o estudo, assim, os classificamos em três grupos, consoante a 
natureza do tópico central, sendo eles: causos, costumes e opiniões, os quais 
estão explanados na tabela 1. O grupo opiniões reúne um conjunto mais hete-
rogêneo de cartas quanto às características. Há cartas que especulam sobre um 
tema específico do universo seridoense, como o significado da palavra “garga-
lheira”, nome do açude de Acari; informações e reflexões sobre o clima e a fauna 



do lugar; certas práticas (futebol) e grupos sociais (ciganos). Trata-se de um 
conjunto cujos tópicos estão bastante afastados da ficção e são desenvolvidos 
com maior objetividade. A carta analisada nesse trabalho como representativa 
desse grupo é C14 - Do equilíbrio dos bichos, apresentada a seguir.

Tabela 1 - classificação das cartas 

Causos Costumes Opiniões

C1 - Do peso de um porco C6 - Casa de taipa C11 - Gargalheira - seu significado

C2 - Sobre um pé de jasmim- laranja C7 - De castração C12 - De Futebol 

C3 - Sobre Inácio Antonino C8 - Cacimba de gado C13 - A seca de 1904 

C4 - Do corpo a corpo com uma onça C9 - Dos costumes C14 - Do equilíbrio dos bichos 

C5 - De bicho que corre C10 - Pedido de casamento C15 - Dos Ciganos 

Fonte: autora (2018). 

4. ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO TÓPICA DE C14 (BEZERRA, 2004, 
P. 89-90)

Do equilíbrio dos bichos 

[1Quem conhece o sertão já viu ou já ouviu falar da acauã, das cobras, da 
aranha caranguejeira, do cavalo do cão e do tejo. 

A cauã (Herpethotheres cacchinans) é a ave de rapina que ataca os ofídios 
para deles se alimentar e encher o papo dos filhotes e cujo canto repete o nome, 
canto que para uns é sinal de mau agouro para outros vem a ser aviso de chuva. 
Lá no nosso pé de serra o seu canto é escutado mas nem por isso uma banda do 
mundo já caiu nem as chuvas chegaram.][2 Das cobras a mais temida é a casca-
vel (Crotalus terrificus) com o seu maracá e as quatro ventas e que, morando na 
beira das veredas, morde quem passa ao se sentir agredida.][3 A caranguejeira, 
que não faz teia, cabeluda e inofensiva ao homem, mete medo e repulsa pelo seu 
aspecto mas não sei quem por ela tenha sido picado ou adquirido um aleijão por 
lhe haver pisado em cima. Ao invadir as casas, tocam-lhe fogo depois de ensopada 
com álcool ou querosene transformando-a numa tocha que se move. O cavalo do 
cão, esguio e negro, é também chamado marimbondo-caçador.][4 Por fim o tejo 
(Teiu teius), ruim das oiças como se diz, bebedor de ovo, verde manchado, comes-
tível, mora em buraco de onde sai para comer juá e ameixa braba em meses dife-
rentes, engordando para sobreviver na seca consumindo as reservas de gordura 
e roendo o próprio rabo que se refaz.] 



[5 Entre nós é conhecida a cena da cauã em pleno voo levando, presa pelos 
pés, uma cobra. Por sua vez, o cavalo do cão imobiliza a caranguejeira arras-
tando-a para o seu buraco onde sobre ela depõe os ovos, alimento para quando 
eclodirem; ao arrastá-la, chão afora, para, levanta voo, volta, torna a arrastar, 
de novo larga, voa outra vez, voo curto, raso, em círculo, como se estivesse a reco-
nhecer, de cima, o seu abrigo, lá em baixo. Depois, arrasta-a até ele. Já o tejo per-
segue a cobra que lhe serve de alimento e se fala da briga feroz entre os dois, ele 
a se valer da cauda, açoitando-a e ela dos dentes e dizem que, a cada mordida, o 
tejo corre até um pé de pinhão (Jatropha curcas), a lhe morder o tronco, virando 
em cima dos pés para continuar na luta. 

Veja-se, em tudo isso, o equilíbrio da natureza, desde quando o mundo é 
mundo, preservado lá dentro do sertão, consoante o instinto de cada um. Já o bi-
cho homem deram um magote de coisas diferentes como a inteligência e a razão, 
o raciocínio e a memória, o ego, o sopro da alma e o discernimento do qual o bom 
uso não tem sido feito. E aí está o resultado...] 

Que esses dias sejam do seu agrado. 

Natal, 1 de novembro de 2001

Apresentamos integralmente C14 (BEZERRA, 2004, p. 89-90) com o intui-
to de ilustrar o procedimento de análise desde o início, com a separação dos 
segmentos tópicos, representados entre colchetes [] e precedidos de um alga-
rismo, da seguinte forma: [2 Das cobras a mais temida é a cascavel (Crotalus 
terrificus) com o seu maracá e as quatro ventas e que, morando na beira das 
veredas, morde quem passa ao se sentir agredida.]. Essa, portanto, é a repre-
sentação, para fins de análise, do segmento tópico dois (doravante segT2), que, 
neste caso, materializa o subtópico 2 (sT2), o qual, por sua vez, é hierarquica-
mente subordinado ao supertópico (ST) Bichos do sertão, dentro do quadro 
tópico (QT) de C14. O organograma 1 ilustra a visão geral do QT dessa carta, 
com a organização sequencial e hierárquica.

Organograma 1 - organização tópica hierárquica C14

Fonte: autora (2015). 



Quanto às estratégias de articulação tópica empregadas, C14 demonstra 
possuir uma organização tópica bastante simples, com apenas cinco subtópicos 
desdobrados a partir de um único supertópico. Seus sT são delimitados pela 
propriedade de centração: apenas um marcador discursivo foi empregado, na 
passagem do segmento 3 para 4: “por fim o tejo...”. No entanto, isso não repre-
senta nenhum obstáculo ao texto, pois segundo Paredes Silva (1995) um novo 
tópico pode ser introduzido com a presença ou não de uma marca específica. 

Em contraste com as cartas de causos e costumes, os elementos que evi-
denciam a centração estão muito próximos, semelhante às demais cartas do 
conjunto opiniões: apresentam maior rigor na mudança de tópico, quer pela 
centração, quer pelo emprego de formas linguísticas, como o marcador dis-
cursivo citado. O excerto a seguir exemplifica a mudança de tópico (passagem 
do sT2 para o sT3) com base na propriedade de centração, evidenciada pelos 
termos em itálico: 

[2 Das cobras a mais temida é a cascavel (Crotalus terrificus) com o seu 
maracá e as quatro ventas e que, morando na beira das veredas, morde quem 
passa ao se sentir agredida.] [3 A caranguejeira, que não faz teia, cabeluda e 
inofensiva ao homem [...].

Comparado aos grupos de causos e costumes, o grupo opiniões deixa 
transparecer de forma mais aberta a defesa de pontos de vista, à medida que 
se organiza o texto: a centração demonstra o apego à opinião defendida, bem 
como o encadeamento lógico entre os subtópicos, que apontam para uma com-
provação. Observemos como isso ocorre no final do sT5, em que a expressão 
em itálico faz uma retomada dos sT anteriores e encaminha o texto para uma 
conclusão acerca do tema: 

[5... Veja-se, em tudo isso, o equilíbrio da natureza, desde quando o mundo 
é mundo, preservado lá dentro do sertão, consoante o instinto de cada um...]. 

A conclusão, no entanto, é repassada para os interlocutores e o QT fecha 
de forma reticente, sendo esse um claro movimento com função textual-intera-
tiva: encerra deixando que os leitores tirem suas próprias conclusões a partir 
da expressão em destaque, no final do segT5:

[... Já o bicho homem deram um magote de coisas diferentes como a inteli-
gência e a razão, o raciocínio e a memória, o ego, o sopro da alma e o discerni-
mento do qual o bom uso não tem sido feito. E aí está o resultado...]. 

Dentre as estratégias argumentativas apontadas por Aquino (2015), des-
tacam-se as seguintes:

- Recordar ao interlocutor um conhecimento que este não tem ou uma 
ocorrência que não houve, deixando-o, às vezes, em dúvida: 



Nos segT1 e 3, respectivamente: “[...] Lá no nosso pé de serra o seu can-
to é escutado mas nem por isso uma banda do mundo já caiu nem as chuvas 
chegaram.” e “[...] mas não sei quem por ela tenha sido picado ou adquirido um 
aleijão por lhe haver pisado em cima.” Por meio dessa estratégia o texto refuta 
as crendices acerca da cauã e da caranguejeira, animais do sertão. No caso da 
cauã, é pejorativamente vista como ave de mau agouro; quanto à caranguejeira, 
acredita-se que sua aparição indica chuva iminente.

- Empregar com habilidade a ironia, a repetição, a correção: 
A ironia está diluída ao longo do texto: o autor trata do equilíbrio entre os 

animais irracionais e finaliza com a sugestão de que o homem, animal racional, 
não é tão bem equilibrado quanto os anteriormente exemplificados. Tal ironia 
se dá por inferência, já que não é dito, mas sugerido, sobretudo pela expressão: 
“E aí está o resultado...”, ficando para o leitor o encargo de refletir e concluir, 
com base em seu conhecimento de mundo, que os resultados não são bons. A 
ironia está no fato dos animais, portanto irracionais, serem mais organizados 
e eficientes que o ser humano, colocando a racionalidade humana em xeque.

- Proceder à inclusão de elementos importantes ao tópico em discussão: 
O emprego de nomes científicos, ao longo dos segT: “A cauã (Herpethothe-

res cacchinans) [...], a cascavel (Crotalus terrificus) [...], o tejo (Teiu teius)” – é um 
recurso que traz consigo a autoridade do discurso científico e confere credibi-
lidade ao autor, o qual demonstra, com isso, tratar o tema com a especificidade 
de um conhecedor da área.

- Estabelecer comparação ou analogia: 
Compara os bichos do sertão ao “bicho homem” quanto ao equilíbrio com 

o meio em que vivem: [5... Já o bicho homem deram um magote de coisas dife-
rentes como a inteligência e a razão...]. Esse procedimento é mais textual e se 
presentifica no texto de forma mais contundente que a ironia, que seria mais 
interacional, por ser percebida através do sentido que os leitores constroem 
do texto. 

- Utilizar argumento com base em dados verídicos:
Nessa categoria temos dois tipos: exemplificação, representada pelos 

segT1, 2, 3 e 4 e explicação: a seguinte parte do segT5: [5...Veja-se, em tudo 
isso, o equilíbrio da natureza, desde quando o mundo é mundo, preservado lá 
dentro do sertão, consoante o instinto de cada um...].

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fim de tecer algumas considerações sobre o trabalho, retomamos o ques-
tionamento inicial: que relações podem ser estabelecidas entre estratégias de 
articulação tópica e estratégias argumentativas?



Após a análise empreendida, acreditamos que são estabelecidas relações 
de complementaridade – essas estratégias não se excluem, mas se complemen-
tam. A organização tópica ocorre em função de uma intenção comunicativa, 
que no texto em questão (carta de opinião) é mais argumentativa. Aspectos 
próprios da organização tópica, como a centração, podem desempenhar o im-
portante papel de delimitar o assunto, na defesa do ponto de vista. De modo 
semelhante, a maneira como os segT são dispostos (encadeamento exempli-
ficações + explicação = constatação) configura uma organização textual com 
uma motivação interacional de natureza argumentativa. Por fim, até mesmo a 
inusitada estratégia de encerrar um QT de forma reticente “[5... E aí está o re-
sultado...]” encontra uma explicação plausível quando associada a uma estraté-
gia argumentativa, que seria compartilhar com o leitor as incertezas acerca da 
racionalidade humana e concluir o QT de um modo que abarca a contribuição 
do outro na construção do sentido do texto. 
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NA LINGUÍSTICA BRASILEIRA: 
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INTRODUÇÃO

A produção teórica na Linguística brasileira reclama um espaço cada vez 
mais necessário para que nossos estudos nacionais atinjam relevância inter-
nacional. No entanto, há uma carência de novas sistematizações e avanços teó-
ricos em diversos trabalhos inseridos nessa área, muitos dos quais não pro-
movem novas reflexões acerca de conceitos, noções e teorias, limitando-se a 
analisar a aplicabilidade de conceitos estabilizados em textos diversos. Sem 
pretender discutir o mérito destas pesquisas em Linguística, nosso objetivo, no 
presente trabalho, consiste em averiguar a representatividade da pesquisa teó-
rica na ciência linguística brasileira, de modo a examinar os avanços teóricos 
por ela proporcionados e as implicações para a área. 

Para tanto, selecionamos os dez artigos mais acessados da revista online 
Caderno de Estudos Linguísticos, da UNICAMP. Partimos da premissa de que a 
presença de artigos que textualizam resultados de pesquisas teóricas entre os 
mais acessados do periódico seria um indício da relevância desse tipo de pes-
quisa para estudiosos da área, bem como um sinal da representatividade deste 
modus operandi em pesquisa linguística brasileira, haja vista a proeminência 
ou a subpresença em uma revista de referência. Nesse viés, propomo-nos a 
analisar, a partir dos resumos, se os artigos que se apresentam como teóricos 
estão em consonância com o fazer pesquisa teórica tal como considerado por 
Martineau, Simard e Gauthier (2001), Roll-Hansen (2009) e Quesada (2013). 

1 Mestranda em Estudos da Linguagem (PPgEL/UFRN). 
2 Doutoranda em Estudos da Linguagem (PPgEL/UFRN) e professora de Língua Portuguesa da educação básica 
(SEEC/RN).



1. O QUE É, AFINAL, PESQUISA TEÓRICA?

O texto intitulado “pesquisas teóricas e especulativas: considerações me-
todológicas e epistemológicas” (tradução livre), produzido por Martineau, Si-
mard e Gauthier (2001), apresenta reflexões quanto à natureza particular da 
pesquisa teórica. Os autores partem da constatação de que os mais diversos 
manuais sobre prática de pesquisa evitam ou ignoram qualquer classe de pro-
blemas que sejam característicos dos estudos teóricos e especulativos. De tal 
modo, assinalam a relevância de apontar, com discernimento, os aspectos ca-
ros aos trabalhos inseridos nessa práxis. Sua proposta fundamental reside na 
compreensão de que a tarefa do pesquisador, nesse domínio, é regulada por 
três eixos basilares: interpretar, argumentar e contar. A partir destes, o teórico 
pode encontrar quatro procedimentos úteis em sua empreitada, sejam eles: a 
hermenêutica, a análise conceitual, a retórica e a prática literária.

A interpretação é etapa inicial porque nela somos confrontados com um 
conjunto de textos de outros pesquisadores os quais também se debruçaram 
sobre nosso objeto. Sem ela, não é possível obter uma visão geral do que se es-
tuda, nem mesmo alcançar clareza quanto à questão da pesquisa. Logo, é pela 
adequada interpretação que se faz possível compor um problema original. Para 
isso, Martineau, Simard e Gauthier recomendam seguir o caminho da herme-
nêutica e da análise conceitual. 

Por um lado, é a hermenêutica que nos adverte de que não há conheci-
mento sem uma ancoragem numa tradição anterior, bem como nos confere a 
possibilidade de aceitar a estrutura dialógica da compreensão, a qual se dá por 
meio da fusão de horizontes entre uma dada tradição interpretativa e as novas 
dimensões do objeto alcançadas pelos atuais pesquisadores. Essa percepção 
está alicerçada, dentre outras obras, em Gadamer, um dos expoentes da herme-
nêutica filosófica, o qual se posicionou contra a tentativa racionalista de rene-
gar a noção de tradição. Somada à hermenêutica, há, por outro lado, a análise 
conceitual, a qual será necessária para que o pesquisador evite o tratamento 
do conceito como mera definição operacional, isto é, como se fosse resultado 
de uma medição, à maneira do fazer das ciências exatas. Diferentemente do 
que ocorre nestas, a análise conceitual é uma via pautada pela identificação do 
campo semântico de um conceito ou noção, envolvendo a tarefa de perceber 
sua ligação com outros domínios e campos. Isso leva à compreensão das possi-
bilidades de aplicação conceitual e, então, se processa a extensão do conceito. 

O eixo da argumentação, por sua vez, é a segunda etapa indispensável para 
que aquilo que era, inicialmente, a compreensão de um problema original se 
torne agora a apresentação desse problema de forma convincente. Diferen-
temente da demonstração, ao argumentar pomos em cena os fatores que pe-
sam contra ou a favor de uma dada tese. Nesse viés, a retórica é desejável para 



a pesquisa teórica, para que por ela se conduza um público visado à adesão 
de uma proposta. Para tanto, é preciso recorrer a diversos argumentos, bem 
ordenados segundo sua força, agenciados coerentemente e alternados com 
contra-argumentos. 

Para além da interpretação e da argumentação, os autores assinalam a ne-
cessidade de um terceiro eixo: o contar. Ainda que se faça uma boa interpreta-
ção e um adequado agenciamento argumentativo, tais atividades só encontram 
espaço na escrita. De fato, “problematizar é contar uma história” (MARTINEAU; 
SIMARD; GAUTHIER, 2001, p. 20). Assim, são exigidas práticas de escrita, visto 
que na pesquisa teórica o escrever não é, como em outras pesquisas, apenas 
meio “de registro”, pretensamente neutro, mas o próprio espaço de construção 
do problema e de desenvolvimento do trabalho. Nesse âmbito, a prática literá-
ria é apontada como aquela que desperta a sensibilidade para o fato de que a 
função do teórico é semelhante à do criador de uma instalação de arte ou de 
uma obra cinematográfica; o estilo da escrita faz parte do trabalho de maneira 
não-superficial, pois viabiliza toda a obra intelectual e é dela inseparável.

A articulação entre os três eixos propostos é um caminho que se faz pen-
sando nas particularidades da pesquisa teórica, portanto, o emprego dos mé-
todos mencionados (a hermenêutica, a análise conceitual, a retórica e a prá-
tica literária) deve ser feito de acordo com o campo do estudioso. É crucial 
observar, principalmente, que cada trilha oferece uma recomendação ao pes-
quisador: considerar o passado, de onde vem a tradição interpretativa de todo 
objeto, e conectá-lo a uma interpretação contemporânea; expandir conceitos 
pela adequada percepção de suas possibilidades, não por meio de uma opera-
ção mecânica; sustentar o proposto de modo claro e convincente e, finalmente, 
escrever com a sensibilidade de um contador de histórias e o rigor necessário 
do acadêmico.

Para compreender o que é, afinal, pesquisa teórica, também se faz relevan-
te atentar para as contribuições de Quesada (2013) sobre o assunto. Ao tecer 
discussões acerca de pesquisa realizada sobre os principais métodos de inves-
tigação utilizados na Universidade Estatal a Distância (UNED), Quesada propõe 
o conceito de pesquisa teórica como “a atividade sistemática de elaborar, cons-
truir, reconstruir, explorar e analisar criticamente os corpos conceituais [...] em 
que se enquadram as distintas áreas do saber” (2013, p. 8).

Nesse sentido, a pesquisa teórica no contexto da produção do conheci-
mento acadêmico, segundo o autor, apresenta três dimensões ou funções que 
a particularizam, são elas: a organizacional, a produtiva e a crítica. A primeira 
consiste em organizar ou sistematizar conhecimentos a partir da elaboração 
conceitual; a segunda refere-se à geração de novos conhecimentos e a terceira 



diz respeito ao exame rigoroso dos conceitos, hipóteses e teorias que consti-
tuem os diversos corpos de conhecimentos. 

O autor afirma que, possuindo essas três dimensões, a investigação teórica 
emprega os métodos denominados lógico-discursivos, dentre os quais estão 
a análise, a síntese e a reelaboração conceitual. O primeiro método, a análise, 
consiste em decompor os diferentes constituintes de um corpo teórico com o 
intuito de reduzi-los a sua expressão mínima e, dessa forma, avaliar sua vali-
dade, bem como a coerência das relações que mantém com as outras unidades 
estudadas. A síntese, por sua vez, é utilizada quando se pretende reunir sob 
os critérios de coerência e consistência elementos conceituais que por alguma 
razão se encontram desvinculados entre si, ou encontrar princípios mais ge-
rais que tornem possível reduzir o número de instâncias teóricas em favor da 
robustez do conhecimento. Por fim, a reelaboração de estruturas conceituais 
é um método que pressupõe tanto a análise quanto a síntese e consiste em 
construir novos conhecimentos a partir dos insumos gerados no processo. O 
resultado pode variar da solução de inconsistências num determinado corpo 
teórico a uma mudança radical de perspectiva. 

2. PANORAMA DOS TRABALHOS MAIS ACESSADOS NO 
CADERNO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS

Conforme explanado, entendemos, juntamente a Martineau, Simard e 
Gauthier (2001), que a própria natureza do objeto de pesquisa já é um dos tra-
ços definidores da pesquisa teórica. Um trabalho teórico sempre possuirá um 
objeto de natureza teórica, que exigirá uma metodologia que lhe seja adequada 
e correspondente, em consonância com sua natureza. De tal modo que analisa-
mos, a seguir, um quadro com o recorte dos objetos de cada um dos trabalhos 
mais acessados na revista Caderno de Estudos Linguísticos, a fim de perceber 
a correlação entre objeto de estudo, objetivo do trabalho e metodologia desen-
volvida. Com isso, pretendemos compreender melhor tais relações, bem como 
explanar acerca de algumas distinções fundamentais de serem aclaradas entre 
a pesquisa teórica e outros tipos de pesquisa na Linguística Brasileira. 

Quadro 1 - Panorama dos trabalhos mais acessados em Caderno de Estudos Linguísticos

Trabalho Objeto Objetivo Adota 
metodologia 

teórica

Notas sobre os poemas 
negros de Jorge de Lima

O livro Poemas Negros Apresentar a temática do negro 
na obra de Jorge de Lima

Não



Heterogeneidades 
Enunciativas

A heterogeneidade 
mostrada

Compreender a inserção do outro 
no discurso 

Sim

Sociolinguística no/do Brasil

A pesquisa 
sociolinguística no 
Brasil

Apresentar as características 
próprias da Sociolinguística 
brasileira

Não

A análise de Discurso e seus 
entremeios: notas a sua 
história no Brasil

A Análise de Discurso 
como disciplina

Apresentar a Análise de 
Discurso enquanto disciplina 
que se constitui no entremeio 
da linguística com as ciências 
humanas e sociais

Não

Revisitando a noção de 
tópico discursivo

A noção de tópico 
discursivo

Apresentar complementos ao 
conceito de tópico discursivo e 
enfatizar sua funcionalidade

Sim

Leitura e Alfabetização Aspectos do processo 
de alfabetização e suas 
implicações na leitura

Refletir sobre aspectos da 
realidade linguística da criança 
e do processo de alfabetização e 
aprendizagem da leitura

Sim

Contexto e referência na 
análise textual

As noções de contexto 
e referência

Estudar as relações os conceitos, 
discutir como a análise textual 
pode operar com essas noções 
e como formular seu papel na 
construção do sentido do texto

Sim

A interface linguística-
neurociência da linguagem

A relação entre 
linguística e 
neurociência da 
linguagem.

Revisar a interface linguística-
neurociência da linguagem sob as 
perspectivas filosóficas, teóricas 
e técnicas.

Sim

Texto, contexto e 
construção da referência: 
programas televisivos 
brasileiros em foco

A construção da 
referência em contexto 
televisivo

Compreender como processos de 
ancoragem atuam na construção 
referencial emergente em 
contexto televisivo

Sim

Tendências da Análise do 
Discurso

As análises do discurso 
e suas especificidades

Apresentar as tendências ou as 
tarefas da análise do discurso

Não

Fonte: Autoria própria.

A apresentação desse panorama não tem por objetivo fazer uma distin-
ção valorativa entre trabalhos caracterizados como de natureza teórica ou não, 
mas sim evidenciar a representatividade da pesquisa teórica em uma revista 
de destaque acerca dos estudos linguísticos nacionais. Com isso, atesta-se que 
existe espaço na área para pesquisas dessa natureza, as quais vêm sendo rea-
lizadas ao longo dos anos e apresentam uma importante contribuição para os 
estudiosos interessados em trabalhos que geram novas ideias ou reformulam 
as já existentes, haja vista que seis entre os dez artigos mais acessados são de 
natureza teórica.



Nesse quadro, a classificação dos artigos quanto à opção pela metodologia 
teórica pautou-se na observação de emprego ou não dos métodos aqui expla-
nados (MARTINEAU, SIMARD & GAUTHIER, 2001; QUESADA, 2013), contudo 
não se exclui a possibilidade dos trabalhos terem empregado outros procedi-
mentos, teóricos ou não, não apresentados nesse estudo, haja vista que se trata 
de uma análise que segue um viés interpretativo.

A fim de contribuir com a percepção de que é possível e viável fazer pes-
quisa teórica em Linguística no Brasil, dentre os trabalhos mais acessados da 
revista online Caderno de Estudos Linguísticos, uma das publicações, “Contex-
to e referência na análise textual”, será alvo de maior enfoque para que, além 
de ter seu objetivo e objeto salientados (como foi feito em relação a todos os 
trabalhos), seja analisada quanto aos procedimentos próprios dos estudos teó-
ricos. Enseja-se que esse movimento concorra para uma maior clareza, aos que 
pretendem trilhar o caminho da pesquisa teórica, quanto ao modus operandi 
desta. 

3. OPERACIONALIZAÇÃO DA METODOLOGIA TEÓRICA EM 
ESTUDOS DA LINGUAGEM

Em seu artigo “Contexto e referência na análise textual” (2017), atualmen-
te o sétimo trabalho mais visualizado na revista online Caderno de Estudos 
Linguísticos, Clemilton Pinheiro textualiza sua intenção de realizar um estudo 
teórico. Neste, problematiza a relação entre texto, contexto e referência, a fim 
de traçar possibilidades quanto à análise textual atrelada a essa noções. O au-
tor objetiva avançar no entendimento do modo pelo qual se pode analisar a 
construção de sentidos no texto via entrelaçamento de tais noções. Assim, o 
objetivo do trabalho entra em consonância com o critério de sucesso da pes-
quisa teórica.

Cabe salientar que, embora o trabalho lance mão de análises textuais, seu 
objetivo não recai nelas mesmas. Trata-se de um artigo de preponderância teó-
rica, tendo em vista que o enfoque recai na mobilização de conceitos em torno 
de uma questão teórica. O objeto do trabalho possui natureza teórica, sendo 
ele as relações entre texto, contexto e referência. O autor escolhe a abordagem 
da Análise Textual de Discursos (ATD) e a abordagem da Perspectiva Textual 
Interativa (PTI) para tornar evidente a operacionalização das três noções su-
pracitadas numa análise de textos. 

No que tange aos procedimentos efetivados pelo autor, primeiramente, 
Pinheiro executa a etapa do interpretar. Ele mostra, no âmbito da ATD, como 
texto e contexto atuam juntos na construção de sentidos. Para isso, seguindo o 
procedimento da hermenêutica, o autor conversa com uma tradição interpre-



tativa, a saber, pesquisadores amplamente reconhecidos dos estudos do texto, 
os quais versaram sobre referência e contexto (KOCH, ELIAS, 2009; COSERIU, 
2007; ADAM, 2006; MONDADA, 1994), bem como dialoga com os teóricos mais 
representativos da ATD e da PTI (KATO, 1996; JUBRAN, 2006; ADAM, 2008). 
Ele salienta o modo pelo qual texto e contexto não são vistos, em ambas as 
abordagens, em oposição. Pelo contrário, por serem vistos como inseparáveis, 
são o meio pelo qual os pesquisadores dessas perspectivas ensejam realizar 
uma análise contextual e interacional dos sentidos. Pinheiro também mobiliza 
o conceito de referência, destacando como as abordagens coincidem em tra-
tá-la na perspectiva processual, como um processo de criação de objetos de 
discurso.

De fato, Pinheiro não só segue a hermenêutica, como também realiza a 
análise conceitual, pois enfoca os conceitos de contexto e referência, mostran-
do suas possibilidades de aplicação conceitual. Para Adam (2008), por exem-
plo, os textos são objetos de natureza contextual, os quais se manifestam via 
sucessivas textualizações.

Ao argumentar, Pinheiro articula argumentos que são postos em cena para 
levar o leitor a se questionar acerca da efetiva resolutividade das propostas 
teórico-metodológicas das abordagens por ele trazidas para tratar do proble-
ma teórico da relação entre texto, contexto e referência. Ele defende, por exem-
plo, que a ATD, apesar de se propor como uma teoria para análise contextual 
dos sentidos, mobiliza a referência apenas numa análise da própria estrutura 
do texto. Há de fato a consideração dos sentidos textuais, mas sem realizar uma 
conexão explícita com a dimensão contextual. 

Ademais, ele põe em cena os fatores que pesam contra a ideia de que as 
duas abordagens supracitadas apresentam metodologias que atendem ampla-
mente à indissolubilidade, na análise textual, entre texto e contexto.

Faltam formulações metodológicas mais sistemáticas em ambas as abordagens para garantir me-
lhor mobilização, na análise, do pressuposto da projeção conjugada ou da articulação entre texto e 
contexto (PINHEIRO, 2017, p. 241).

O autor agencia argumentos ao realizar essa análise crítica, recorrendo 
a exemplares de textos outrora analisados pela ATD ou pela PTI. Desse modo, 
efetiva mais uma das características da pesquisa teórica, a qual consiste em, 
semelhante ao movimento retórico, selecionar e agenciar argumentos, recor-
rendo a contra-argumentos quando necessário.

Vale também ressaltar que o procedimento do contar é presentificado ao 
longo do trabalho. É relevante perceber que este eixo procedimental corres-
ponde ao trabalho com a materialidade primordial pela qual se constrói a tra-



ma da pesquisa – seu objeto, os problemas que o cercam, os intentos do pes-
quisador, o caminho de possibilidades proposto –, sendo ela o texto/discurso.

As próprias escolhas do autor quanto à organização textual, por meio da 
gestão do tópico discursivo, revelam o trabalho com o contar. A noção de tópico 
discursivo, revisitada por Jubran (2006), consiste em que este é “uma catego-
ria analítica abstrata, com a qual o analista opera, com base nas propriedades 
tópicas (...), para recortar segmentos textuais e descrever a organização tópica 
de um texto” (p.34). De fato, o trabalho teórico revela uma preocupação acen-
tuada em desenvolver uma gestão tópica clara, pois toda a pesquisa depende 
primordialmente da construção textual-discursiva do problema de pesquisa, o 
qual dependerá da gestão intratópica. 

Em Pinheiro, 2017, por exemplo, apresentam-se os subtópicos contexto e 
referência dentro do tópico problema mais amplo, o qual é a relação entre con-
texto e referência na análise textual. Cada subtópico, por sua vez, possui uma 
dinâmica temporal interna repleta de outros subtópicos cujo parâmetro prin-
cipal é o tempo. Isto é, cada um destes subtópicos explica o desenvolvimento 
ao longo do tempo da noção focalizada, seja ela o contexto, seja a referência. 
Essa organização tópica é essencial para a construção do problema e é uma das 
marcas do eixo do contar na pesquisa teórica.

Quanto ao alinhamento desse artigo com os métodos teóricos apontados 
por Quesada (2013), é preciso assinalar que este pesquisador ressalta que o 
modus operandi de investigação de uma pesquisa teórica corresponde aos já 
mencionados métodos lógico-discursivos, cuja atividade é de elaborar concei-
tos sobre corpos conceituais, ou seja, promover a análise, a síntese e a reelabo-
ração de estruturas conceituais dispostas nas diversas áreas do saber. A seguir, 
discute-se como esses procedimentos são utilizados no artigo em estudo.

A análise é observada já no primeiro tópico de Pinheiro (2017), ao tratar 
das noções de contexto e referência, quando o autor destaca: “a verdade é que 
a superfície conceitual desse termo [contexto] envolve diferentes aspectos e, 
em todo caso, muito longe de consenso.” (p. 230). A partir das definições de 
vários estudiosos sobre o tema (KOCH; ELIAS, 2009; ADAM, 2006), tem-se um 
exemplo de como o autor decompõe os constituintes de um corpo teórico a fim 
de reduzi-los a sua expressão mínima para em seguida avaliar sua validade e 
coerência com a outra unidade estudada, nesse caso, a referência, analisada 
posteriormente segundo o mesmo processo.

Ainda no tópico 1, o autor faz uso da síntese, uma vez que busca sistema-
tizar a relação entre contexto e referência que, embora reconhecida, não foi 
devidamente evidenciada em trabalhos anteriores. Esse procedimento pode 
ser comprovado quando o autor afirma que a noção de referência é indisso-
ciável da de contexto (PINHEIRO, 2017). Quesada (2013, p. 12) alega que esse 



recurso é utilizado para “reunir sob os critérios de coerência e consistência ele-
mentos conceituais que por uma ou outra razão se encontram desvinculados 
entre si [...],”, sendo assim, a síntese prossegue ao longo do artigo, atendendo ao 
objetivo de “discutir a forma como as abordagens textuais reconhecidas como 
contextualistas mobilizam o contexto e a referência em seus modelos de análi-
se textual” (p. 234).

É pertinente destacar o uso concomitante da síntese com a análise no tra-
balho em estudo, atendendo aos postulados de Quesada (2013) que lembra 
que esses métodos não constituem operações isoladas. Quanto à reelaboração 
conceitual, esta não se faz presente em Pinheiro (2017), inclusive não é um 
dos objetivos do trabalho, mas a conclusão que se chega com as discussões de-
senvolvidas aponta para a necessidade dos estudos sobre o texto realizar esse 
empreendimento: “acreditamos que os estudos do texto, apesar dos inúmeros 
avanços, ainda precisam vencer o grande desafio de propor uma teoria para a 
interpretação contextual dos textos no plano do sentido” (p. 242).

Por fim, consideramos que o autor não apenas textualizou um trabalho 
que pode ser definido como de natureza teórica ao adotar um objeto teórico 
(conceitos), ter um objetivo também teórico (discutir relações entre esses con-
ceitos) e empregar métodos compatíveis (como os descritos por MARTINEAU, 
SIMARD E GAUTHIER, 2001 e QUESADA, 2013), o que já justifica a classificação 
aqui realizada, mas também atendeu aos critérios de sucesso de uma pesquisa 
dessa natureza (ROLL-HANSEN 2009), o qual é obtido quando é possível des-
cobrir novos fenômenos ou novas ideias de interesse geral. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio atual da pesquisa teórica, envolvendo o que se entende por pes-
quisa teórica e o que está sendo produzido em seu âmbito, aponta para uma 
abertura da Linguística brasileira ao modus operandi teórico, o qual deve ser 
mais amplamente disseminado para uma produção teórica linguística brasilei-
ra cada vez mais relevante em cenário internacional.

Cabe, finalmente, ressaltar que as considerações aqui tecidas apontam 
para a possibilidade efetiva de que os estudos linguísticos se enquadrem na 
perspectiva mais ampla da pesquisa teórica, a partir do delineamento de parâ-
metros e métodos os quais norteiem a prática dos pesquisadores e pesquisado-
ras. As rotas traçadas podem ser inúmeras e variadas, ainda assim, a relevância 
desses critérios para a consolidação de um fazer teórico em Linguística não 
deve ser ignorada, haja vista as promissoras reflexões e avanços que podem 
surgir desse entrelaçamento. 
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PLURALIZAÇÃO DE SUBSTANTIVOS 
NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

Rafaela de Medeiros Alves Korossy1 
Ana Cláudia Barbosa de Lima Barros2

RESUMO: Este trabalho de pesquisa é o resultado de análises a partir da 
observação do fenômeno da pluralização de substantivos na Língua Brasilei-
ra de Sinais, a fim de contribuir para o seu desenvolvimento linguístico em 
pesquisas acerca da Libras. A base teórica fundamentou-se nos trabalhos de 
Bechara (2015), Ferreira Brito (2001), Perini (2010), Quadros (1997; 2006; 
2009), Strobel & Fernandes (1998) entre outros. 

Palavras-chave: Libras, uso do plural, flexão, Língua Portuguesa.

ABSTRACT: This research work is the result of analyzes based on the ob-
servation of the phenomenon of pluralization of nouns in the Brazilian Sign 
Language, in order to contribute to its linguistic development in research on 
Libras. The theoretical basis was based on the works of Bechara (2015), Fer-
reira Brito (2001), Perini (2010), Quadros (1997, 2006, 2009), and Strobel and 
Fernandes (1998) among others.

Keywords: Libras, plural usage, flexion, Portuguese Language.

INTRODUÇÃO

A Língua brasileira de Sinais, língua de modalidade vísuo-espacial, reco-
nhecida pela lei 10.436/2002 como meio legal de comunicação e expressão da 
comunidade surda brasileira, vem conquistando espaço no ambiente acadê-
mico, pesquisas, congressos, como também abrangendo os meios midiáticos. 
Este artigo vem tratar da estrutura gramatical desta língua na compreensão 
morfossintática com o objetivo de analisar as marcas de pluralização de subs-
tantivos. Observamos as formas de usos da Libras a fim de avançarmos nas 
discussões linguísticas da área, contribuindo para consolidação de uma gramá-
tica. Com este estudo introdutório, apresentamos nosso trabalho. A princípio, 

1 Especialização em Língua Brasileira de Sinais, professora do Magistério Superior da Universidade Federal de 
Pernambuco - UFPE. 
2 Especialização em Língua Brasileira de Sinais, professora do Magistério Superior da Universidade Federal de 
Pernambuco - UFPE.



refletimos brevemente sobre o uso do plural da língua portuguesa com a defi-
nição de Bechara (2015), logo em seguida transcorrendo a literatura relacio-
nada ao tema nas línguas de sinais analisados por Quadros e Karnopp (2004), 
Brito (2001), Pagy (2012), Sandler (2006) entre outros autores, elaboramos 
o nosso trabalho, o qual não conseguimos aprofundar como desejaríamos em 
virtude do tempo que levamos para concluí-lo.

1. FORMAÇÃO DO PLURAL EM LÍNGUAS ORAIS E VISUAIS

O Sistema linguístico, qualquer que seja a língua, sempre apresentará 
regras em sua estrutura gramatical. Na Língua portuguesa, o substantivo, en-
quanto palavras variáveis, na flexão-número, se divide em plural e singular. 
Mas como o plural das palavras é organizado na escrita e oralização da Lín-
gua Portuguesa? Bechara retrata sobre o plural que em português o significa-
do gramatical plural é obtido com a presença da desinência pluralizadora ‘-s’, 
fonologicamente constituída pela consoante sibilante pós-vocálica diante de 
pausa (BECHARA 2015 p.98) Conforme Brito (1995) .

Na LIBRAS não há desinências para gêneros (masculino e feminino) e número (plural), o sinal, re-
presentado por palavra da língua portuguesa que possui estas marcas, está terminado com o sím-
bolo @ para reforçar a ideia de ausência e não haver confusão. Exemplos: AMIG@ “amiga(s) e 
amigo(s)” , FRI@ “fria(s) e frio(s)”, MUIT@ “muita(s) e muito(s)”, TOD@, “toda(s) e todo(s)”, EL@ 
“ela(s), ele(s)”, ME@ “minha(s) e meu(s)” etc (FELIPE, 2007).

Após distinguirmos as propriedades pluracionais nas línguas orais, no as-
pecto mais simples dentro dos substantivos, apresentaremos os usos do fenô-
meno da pluralização dessa classe gramatical nas Línguas de sinais a partir da 
literatura e observações de usos. Então, há alguma diferenciação entre o sin-
gular e plural desta língua espaço-visual? Quais as especificidades categóricas 
que envolvem o uso? Então, na Libras, o singular é expresso pelo próprio si-
nal. A forma plural pode variar em cinco formas analisadas: REPETIÇÃO – esta 
pode acontecer utilizando o sinal duas ou três vezes mudando o morfema de 
localização ou ponto de articulação. ADIÇÃO DE LÉXICO (vários, muito, quan-
tidade) – após a realização do sinal, utilizamos um afixo que pode vir antes ou 
depois da sinalização. CLASSIFICADOR – realizado o sinal, usamos uma confi-
guração de mão repetidamente no espaço, caracterizando a forma do objeto 
ou coisa que foi sinalizado. INCORPORAÇÃO NUMERAL – alguns sinais possi-
bilitam a característica morfológica para a quantidade enquanto uso do plural, 
desta forma podemos incorporar os cardinais de 1 a 4 na sinalização. DUPLICI-
DADE DE MÃOS – expomos as duas mãos para exibir sinais que geralmente são 
realizados com apenas uma das mãos assim caracterizando pluracionalidade.



Sandler e Lillo-Martin (2006), a partir de um estudo da língua italiana de 
sinais, colocam que o plural dos nomes se dá pela reduplicação do sinal para 
aqueles sinais que são realizados no espaço neutro e não no corpo. Sinais que 
são ancorados no corpo não apresentam marcação morfológica para plural. O 
plural se dá pela adição de números ou quantificadores. No caso do plural com 
repetição, exemplificamos com o sinal de PRÉDIO – sinal realizado no espaço 
neutro, que ao indicar o plural, reduplica-se algumas vezes em localização di-
ferente. >PRÉDIOS

Arquivo Pessoal 

Os classificadores também podem ser reduplicados para indicar a plura-
lização. Porém, algo observado é que o uso a partir dos classificadores plural 
sempre se dá após a realização do sinal pretendido. Observe o sinal do subs-
tantivo MOTO. O mesmo acontece com qualquer sinal de classificador plural. 
>MOTOS

Arquivo Pessoal 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

Para realização da nossa pesquisa, contamos com a participação de alunos 
do Curso Letras Libras da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, que 



gentilmente nos concederam o direito de imagem. Os dados analisados nesta 
pesquisa foram registrados em vídeos. Selecionamos apenas 18 sinais da clas-
se dos substantivos para análise da pluralidade específica da Língua brasileira 
de sinais – Libras. Convidamos 5 participantes, sendo três surdos e dois ouvin-
tes, sem intenção de comparações das competências linguísticas, as escolhas 
foram dispostas a partir da disponibilidade dos acadêmicos. Todos fluentes em 
Libras e com convivência na comunidade surda. Entregamos a lista de subs-
tantivos aos participantes e solicitamos a elaboração espontânea de uma frase 
com cada uma das palavras da análise. Com este corpus, dispomos a analisar 
marcas de pluralização de substantivos que foram construídas a partir dos 
usos dentro das sentenças elaboradas.

3. ANÁLISES E RESULTADOS OBTIDOS

3.1 Uso do plural com repetição do sinal

Ferreira-Brito (2001, p. 6) afirma que em Libras, “uma forma linguística 
pode repetir-se no espaço (repetição) ou no tempo (reduplicação)”, afirmando 
que, em um nível fonológico, ambas são consideradas unidades distintivas, por 
diferenciarem os sinais, e em âmbito morfológico são utilizadas para obtenção 
de negação, conceitos aspectuais, pluralidade e mudança de categoria gramati-
cal. O mesmo sinal, da classe dos substantivos, reproduzido em diferentes pon-
tos do espaço, conforme campo morfológico, representa marcação de plural. 
Observemos o sinal: NOMES

Arquivo Pessoal

3.2 Uso do plural com adição de léxico –  
MUITO, VÁRIOS ou QUANTIDADE 

Geralmente os afixos usais na forma plural são:



Arquivo Pessoal 

Na forma de pluralidade citada, é realizada a sinalização de um léxico in-
dicativo plural, após o uso do sinal. Conforme indício da morfologia sequencial 
como afirma Aronoff, Meir e Sandler (2012) o plural é conferido através da 
adição de um afixo no início ou no final da base do sinal. Como observamos no 
exemplo: Sinal de FACA onde o usuário da língua o sinaliza com adição de léxi-
co MUITO. Observamos que neste sinal há 3 possibilidades de uso. Tanto com a 
repetição, quanto com o classificador.

Arquivo Pessoal

3.3 Uso do plural com influência de classificadores

Na Língua brasileira de sinais, segundo Quadros et al. (2009, p. 14), o clas-
sificador é um tipo de morfema, utilizado através das configurações de mãos 
que podem ser afixado a um morfema lexical (sinal) para mencionar a classe 
a que pertence o referente desse sinal, para descrevê-lo quanto à forma e ta-
manho, ou para descrever a maneira como esse referente se comporta na ação 
verbal (semântico). Veja o exemplo do sinal de FLORES. A sinalizante faz o sinal 
convencional para flor, logo após dispõe a mão dominante numa configuração 
com dedos estendidos e ocilando-os para indicar a classificação de várias flores 



no dorso do braço de apoio, que imageticamente, assume papel de um campo 
ou jardim. 

Arquivo Pessoal

3.4 Uso do plural com incorporação

Strobel e Fernandes (1998, p. 34) citam sinais indicando a quantidade. 
Ex.: MUITO-ANO(quantidade), MUITO-ANO(duração), DOIS-DIA, TRÊS-DIA, 
QUATRO-DIA, TODO-DIA, DOIS-SEMANA, TRÊS-SEMANA, DOIS-MÊS.

Alguns sinais expressam a cardinalidade da referência do sintagma nomi-
nal, sendo considerados uma forma de pluralizador. Uma forma que essa modi-
ficação pode acontecer é a incorporação de numeral, observada em pronomes 
e expressões temporais de várias línguas de sinais. Nesses casos, o sinal passa 
a ser realizado com a configuração de mão do número referido.

3.5 Uso do plural com duplicação de mãos

Lara (2017, p.29) destaca a forma do plural a partir da duplicação de 
mãos, que se dá quando um sinal tipicamente realizado por uma mão passa a 
ser realizado pelas duas mãos. Observamos casos onde há duplicação de mãos 
na realização do plural conforme substantivos: BEIJOS, SORRISOS, PALAVRAS, 
CRIANÇAS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como finalidade indicar a pluracionalidade dos subs-
tantivos na Libras. Conforme fazemos uso da diversidade linguística da língua 
portuguesa, dispomos da mesma forma na língua de sinais, língua em processo 
de consolidação e aprofundamento na área gramatical. Com os estudos realiza-
dos para este artigo, compreendemos quão necessário é se debruçar nas pes-
quisas nesta área. A proposta nesta pesquisa foi categorizar os usos do plural 



na classe dos substantivos no nível morfológico-sintático. Encontramos cinco 
categorias de uso. Avaliamos que frente ao sistema linguístico, as categorias 
estudadas são plausíveis para manifestação de modos e usos da língua. Perce-
bemos ainda que, em geral, a estrutura de flexão se dá apenas na sinalização do 
substantivo, não havendo alteração na sinalização complemento. Em princípio, 
nossa análise se restringiu à realização do plural no substantivo, que abrirá 
possibilidades para futuras pesquisas em outras categorias na Libras. No de-
correr da pesquisa, identificamos que o uso do sintagma no plural, dispensa 
a repetição plural para o complemento na oração. Esse fenômeno estaremos 
analisando em pesquisas posteriores.
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OS PROCESSOS EXISTENCIAIS 
NA UNIDADE RETÓRICA 

introdução no texto acadêmico tese
Cícera Alves Agostinho de Sá3

A transitividade é tratada pela tradição gramatical como uma propriedade 
exclusiva dos verbos, enquanto para a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), o 
sistema de transitividade é expansivo à oração. Portanto, são passíveis de aná-
lise todos os elementos que a constituem, situados em um contexto de situação 
e de cultura. 

Halliday e Matthiessen são considerados os percussores da LSF. Pesquisas 
por eles conduzidas tratam do processo existencial, com base em categorias que 
se aplicam ao uso da língua em inglês, como o fato de o tipo neutral (neutro) 
se encontrar associado ao processo existencial, bem como outras classificações, 
como + circumstantial feature (com traço circunstancial) e abstract (abstrato).

No presente recorte, questionamos, principalmente, a pertinência da tipi-
ficação das realizações existenciais na Língua Portuguesa como neutra, já que o 
processo em evidência se realiza por meio dos verbos haver, existir, ter, ocorrer, 
surgir, acontecer, seguir e encontrar, complementados por um único participan-
te: o Existente, que pode vir ou não flexionado. 

Diante do exposto, a presente pesquisa atende ao objetivo de analisar os 
processos existenciais e seu participante o Existente, na unidade retórica intro-
dução, em teses de doutorado. 

Realizaremos uma pesquisa descritiva, com foco na análise qualitativa, de 
apoio quantitativo. Os dados quantitativos serão levantados por meio do uso 
de ferramentas do suíte computacional WordSmith Tools (WST), utilizadas para 
identificar ocorrências dos processos existenciais nas teses de doutorado que 
constituem o corpus. A análise qualitativa terá como foco amostras de realiza-
ções dos processos existenciais, considerando essas realizações como base para 
a problematização ou mesmo contrariedade de sua classificação como realiza-
ções do tipo neutro, visto que o participante: o Existente pode vir flexionado.

Logo, o artigo se encontra organizado nas seguintes seções: a primeira 
seção contempla uma abordagem geral da LSF; a segunda seção contempla o 
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processo existencial, no âmbito da LSF; a terceira seção apresenta o resultado 
do levantamento das ocorrências do processo existencial na seção introdução, 
em teses de doutorado e a função semântico-pragmática dessas ocorrências, 
classificadas como neutras, embora seu único participante: o Existente apareça 
flexionado em parte das realizações. 

CONTEXTUALIZANDO A LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL

O reconhecimento de que a língua constitui uma importante manifestação 
da cultura de um povo foi principiada por Malinowski, no início do século XX e 
serviu como referência para que Halliday se transformasse no precursor da LSF. 

O funcionalismo linguístico trata da perspectiva social da linguagem, enfa-
tizando a importância do contexto de aprendizagem e do desenvolvimento lin-
guístico do indivíduo. A linguagem é concebida como um sistema de significados 
social, que possibilita-nos tratá-la como um fato social, construído a partir da 
interação. Outra característica da linguagem é o fato de ser cultural, pois constrói 
nossa realidade. Logo, a linguagem é analisada em um contexto sociocultural. 

A LSF concebe a língua como resultante do contexto, sendo a linguagem em 
uso seu foco. Os usos que a teoria analisa são motivados pelas relações sociais. 
Logo, as escolhas léxico-gramaticais são condicionadas pelo contexto e a análise 
pauta-se em fatores situacionais. A figura 1 apresenta os contextos da LSF:

Figura 1 – Contextos da LSF

Fonte: Butt et al. (2001, adaptado por Frutuoso, 2015)

No plano macroestrutural está situado o Contexto de Cultura, constituído 
pelos significados externos ao texto. Esse contexto pode ser definido como um 
sistema semiótico, que cria a linguagem e por ela é criado. O destaque atribuí-



do à cultura, elemento basilar desse contexto, é decorrente do fato de que os 
valores e normas de determinada comunidade se encontrarem situados nos 
eventos discursivos que a constituem. 

Já no plano microestrutural se encontra o Contexto de Situação, que trata 
das variáveis: Campo, Relação e Modo. O Campo trata da ação interativa entre 
os usuários da língua, resultado da situação comunicativa; a Relação se refe-
re ao papel assumido por cada participante; já o Modo diz respeito à maneira 
como a linguagem é usada.

Os componentes funcionais dão origem às metafunções, que se situam no 
plano semântico-discursivo, onde a linguagem se encontra funcionalmente or-
ganizada. O foco da análise sistêmico-funcional é a oração, em vez da sentença. 
As orações se encontram situadas em textos que, segundo Frutuoso (2015), 
constitui a maior unidade de análise da LSF. Lima (2013) defende que as meta-
funções representam maneiras que servem como base à análise da linguagem 
em uma perspectiva sistêmico-funcional. 

A Figura 2, apresentada a seguir especifica as metafunções situadas no 
âmbito da LSF e seus elementos contextuais gerais:

Figura 2 – Metafunções

Fonte: Halliday e Matthiessen (2004, p. 30, adaptado por Lima, 2013, p. 13).

Para Fuzer e Cabral (2010), as metafunções constituem manifestações dos 
propósitos subjacentes aos usos da língua. Observa-se uma conexão direta en-
tre as variáveis do Contexto de Situação e as metafunções da linguagem. Logo, 
à variável de contexto Campo está relacionada à metafunção Ideacional; no pla-
no das Relações temos a metafunção Interpessoal; ao Modo, relacionamos a 
metafunção Textual.



A metafunção Ideacional trata a linguagem como representação do sis-
tema semântico. O componente ideacional constitui um recurso que auxilia 
na construção da nossa experiência do mundo, sendo também definido como 
experiencial. Essa metafunção serve como âncora ao desenvolvimento da pre-
sente pesquisa.

A metafunção Interpessoal trata do mundo social, da linguagem como pro-
cesso de interação, que se realiza por meio das relações sociais e pessoais, nas in-
terações. Essa metafunção possibilita o exame do sistema de modo, que trata es-
pecificamente das experiências situadas no tempo, ocorridas no presente, passado 
ou futuro, além dos finitos modais, que indicam o nível de modalidade da oração. 

A Metafunção Textual, por seu turno se caracteriza como elemento facili-
tador da organização do texto falado ou escrito. Com base nessa metafunção, os 
componentes da oração são analisados com base nos definidores Tema e Rema. 
O Tema apresenta valor ideacional e constitui a primeira informação da oração, 
que consiste na apresentação ou retomada do assunto; o Rema, por sua vez, 
apresenta e/ou desenvolve as informações presentes no Tema.

Duas subfunções constituem a metafunção Ideacional: a lógica e a expe-
riencial. A primeira é responsável, de acordo com Fuzer e Cabral (2010, p. 22) 
“pelas combinações de grupos lexicais e oracionais.” Já no âmbito da segunda 
se encontra o modelo de representação de mundo, que subsidia a análise da 
oração: a Transitividade, que especifica como o sistema serve como referência 
à análise da oração.

Para Halliday e Matthiessen (2004, p. 170), o sistema de Transitividade 
“constrói o mundo da experiência em um conjunto de tipos de processos.” Es-
ses processos se encontram organizados em duas categorias: básicos e secun-
dários. A figura 3 contempla os processos difundidos pela LSF:

Figura 3: Tipos de Processos

Fonte: Halliday e Matthiessen (2004, adaptado por Lopes, 2001, p. 46).



Os processos são considerados como centrais para a transitividade. São 
realizados pelos predicadores. Halliday e Matthiessen (2004) definem os 
processos como básicos e secundários. Estão situados na categoria básica os 
processos material, relacional e mental; na categoria secundária estão os pro-
cessos verbal, comportamental e existencial. A cada processo associam-se par-
ticipantes específicos, determinados pelo sentido que exercem na oração.

A representação dos processos indica que os processos secundários se 
situam na área periférica disponível entre os processos básicos. Podemos su-
por que tanto a disposição quanto a classificação dos processos em básicos e 
secundários decorre do fato de os primeiros comportarem um número mais 
expressivo de tipos, enquanto aos últimos foi associado apenas um tipo para 
cada processo.

O Quadro 1 apresenta uma amostra da possibilidade de se analisar a mesma 
oração, com base nas categorias que constituem as Metafunções apresentadas.

Quadro 1 – Integração multifuncional da oração

Metafunções A denunciada Matou seu filho 
recém-nascido

em 19.9.1997.

Ideacional 
(transitividade)

Participante Processo Participante Circunstância

Interpessoal 
(modo)

Sujeito Finito 
(passado)

Resíduo

Textual 
(Tema e Rema)

Tema Rema

Fonte: Fuzer e Cabral (2010, p. 24).

A Metafunção Ideacional nos possibilita categorizar dois participantes, o 
processo e a circunstância; para a Metafunção Interpessoal as categorias em 
evidência são sujeito, finito e resíduo; já para a Metafunção Textual, os sintag-
mas da oração podem sem categorizados como tema e rema.

Na seção seguinte, trataremos do Processo Existencial, que constitui nos-
so objeto de estudo.

O PROCESSO EXISTENCIAL NO ÂMBITO DA LSF

Do conjunto de processos apresentados no contexto da Linguística Sistê-
mico-Funcional, destacamos o processo existencial, realizado na língua portu-
guesa por verbos do tipo neutro, com traços circunstanciais e abstratos. 



Segundo Fuzer e Cabral, (2010, p. 95), “As orações existenciais são clas-
sificadas por Halliday e Matthieessen (2004) como aquelas que representam 
algo que existe ou acontece.” O verbo típico que caracteriza a oração existen-
cial é haver, podendo essa ocorrência realizar-se por meio de outros verbos, 
conforme já apresentado, sendo que para a tradição gramatical, essa oração se 
caracteriza por não apresentar sujeito. 

O conjunto de verbos que dão origem aos processos existenciais, apresen-
tados por Fuzer e Cabral (2010), adaptados de Halliday e Matthiessen (2004) 
está organizado nos tipos neutros, com traços circunstanciais e abstratos, con-
forme se encontra apresentado no Quadro (2):

Quadro 2: Processos Existenciais em língua portuguesa

Tipos Verbos

Neutros Existir existir, perdurar, restar, sobreviver

Acontecer surgir, acontecer, ocorrer, ter (lugar), suceder

Com traços 
circunstanciais

Tempo suceder, resultar, seguir-se

Lugar situar-se, localizar-se, encontrar-se, estar (suspenso), surgir, emergir, 
crescer

Abstratos irromper, florescer, vigorar

Fonte: Fuzer e Cabral (2010, p. 96, adaptado de Halliday e Matthiessen, 2004).
Os processos tipificados como neutros estão relacionados ao sentido de 

existir ou acontecer. Esse fato possibilita uma associação entre essa classifi-
cação e a apresentada pela tradição gramatical, que trata especificamente das 
realizações impessoais que se materializam por meio do verbo haver, com sen-
tido de existir. Estamos cientes de que essa classificação não é suficiente para 
definir os processos existenciais em língua portuguesa, visto que esses têm seu 
sentido complementado por um participante Existente, que pode se apresen-
tar flexionado.

Na língua inglesa, da qual são tomadas as ocorrências que Halliday e Mat-
thiessen (2004) adotam para exemplificar as realizações do processo existen-
cial, diferem das ocorrências realizadas em língua portuguesa, visto que esse 
processo em inglês é realizado pela forma there to be, que no singular se realiza 
como there is e, no plural, como there are.

O processo existencial admite apenas um participante: o Existente, que 
constitui o participante típico da referida oração, que pode representar pessoa, 
objeto, abstração, instituição ou evento. 



Para Martin, Matthiessen e Painter, (2010), é a ocorrência de um único 
participante associado ao processo existencial, o Existente que difere esse pro-
cesso do relacional, já que semanticamente eles se assemelham, por construí-
rem um participante envolvido em um processo relacionado ao ser.

Identificamos limitações mediante a tentativa de ampliar a discussão so-
bre o processo existencial, e seu participante: o Existente, já que há poucas 
pesquisas em nível stricto sensu que dele tratem. Está sinalizada a nossa in-
tenção de investir no detalhamento teórico do processo, do participante e das 
circunstâncias a ele relacionadas na construção da tese de doutorado, da qual 
o presente artigo constitui uma abordagem inicial.

RELAÇÕES SEMÂNTICO-PRAGMÁTICAS DE PROCESSOS 
EXISTENCIAIS EM INTRODUÇÃO DE TESES

O levantamento de ocorrências do processo existencial em introduções 
das 24 teses que constituem o corpus da presente pesquisa, por meio do uso da 
ferramenta Wordlist, pertencente ao suíte computacional WordSmith Tools, nos 
permitiu identificar ocorrências dos processos existenciais haver, existir, ter, 
ocorrer, surgir, acontecer, seguir e encontrar.

Por meio da utilização da ferramenta Concord, do mesmo suíte compu-
tacional, realizamos a higienização dos dados levantados por meio do uso da 
ferramenta Wordlist, e chegamos aos seguintes resultados: 57 ocorrências de 
haver; 28 ocorrências de existir; 12 ocorrências de ter; 06 presenças de ocor-
rer; 05 ocorrências de surgir; acontecer e seguir, com 02 ocorrências cada; e 
encontrar com apenas 01 ocorrência. 

Esses resultados endossam a defesa de Fuzer e Cabral (2010), de que os 
processos existenciais mais produtivos em língua portuguesa seriam haver, 
existir e ter. Para identificarmos as ocorrências do conjunto de verbos apre-
sentado com sentido existencial, utilizamos o critério proposto por Halliday 
e Matthiessen (2004), de que esse processo admite um único participante, o 
Existente.

No Quadro 3, que segue, apresentamos o resultado da produtividade do 
processo existencial haver na introdução das 24 teses que constituem o corpus 
da presente pesquisa.

Quadro 3: Processo Existencial haver

FLEXÃO OCORRÊNCIAS COM SENTIDO EXISTENCIAL

Há 48 41



Havia 15 08

Haviam 02 00

Houve 06 06

Haverá 01 01

Haveria 01 01

TOTAL 73 57

Fonte: Sá (2018) – produzido para o presente artigo.

Do conjunto de 73 ocorrências do processo existencial na unidade retórica 
introdução, nas teses de doutorado que constituem o corpus Tactese, 57 ocor-
rências apresenta sentido existencial. Essa definição adota por base o elemen-
to definidor proposto por Halliday e Matthiessen (2004), de que esse processo 
admitiria um único participante: o Existente.

O Quadro 3 evidencia ainda a flexão há como a de maior número de ocor-
rências no corpus, com 48 entradas. Desse total, 41 entradas apresentam senti-
do existencial, o que corresponde a 85, 41% das ocorrências complementadas 
pelo participante, o Existente. Nos demais casos, o processo existencial se situa 
como elemento constitutivo de locuções verbais.

A flexão havia se apresenta como a segunda de maior ocorrência, com 15 
amostras. Desse total, apenas 08 ocorrências apresenta sentido existencial, o 
que corresponde a 53,3% das entradas, enquanto nas demais 42,7%, observa-
mos também sua utilização no processo de constituição de locuções verbais.

Observamos ainda duas ocorrências da flexão haviam, que também se 
apresentam na constituição de locuções verbais, sem constituir-se como pro-
cessos existenciais. É importante destacar ainda que, embora no gênero acadê-
mico tese de doutorado predomine o uso da flexão verbal conforme as regras 
da norma culta padrão, a flexão em análise não se situa no contexto de defini-
ção dessa norma, visto que ocorre a flexão de um processo, considerado por 
essa corrente como impessoal. 

As demais flexões, quais sejam havia, como 06 ocorrências, como também 
haverá e haveria se apresentam com 02 ocorrências cada. Essas flexões foram 
identificadas no corpus apenas com sentido existencial, visto que se encontram 
atreladas a um único complemento, o Existente.

A inserção do processo existencial haver, no grupo dos processos do tipo 
neutro, que apresenta complemento no singular, em consonância de flexão de 
número do processo, pode-se observar no seguinte excerto:

Excerto 1: Processo Existencial + participante flexionado no singular



“As populações envelhecem em consequência de um processo conhecido como transição demográfi-
ca, no qual há uma mudança de uma situação de mortalidade e natalidade elevadas, [...]” 

Fonte: Introdução – T11 – CSA – Educação Física.

No excerto em análise, observamos uma ocorrência do processo exis-
tencial, que se apresenta no texto flexionado no tempo presente, por meio da 
realização há, cujo complemento é constituído pela expressão uma mudança 
de uma situação de mortalidade e natalidade elevadas, também flexionada no 
singular, elemento linguístico que corrobora para que a caracterização entre 
processo e complemento esteja alinhada.

Na sequência, apresentamos o Excerto 2, também situado no contexto de 
ocorrências da flexão há, conforme se pode observar na seguinte transcrição:

Excerto 2: Processo Existencial + participante flexionado no plural

“Com a finalidade de minimizar os impactos antrópicos nesse local, não há trilhas.”

Fonte: Introdução – T02 – CE – Química

O Excerto 2, por sua vez, apresenta uma entrada do processo existencial 
flexionada no número singular, cujo complemento, o Existente, se apresenta 
flexionado em número plural. É com base em ocorrências dessa natureza que 
ancoramos a nossa pesquisa, na perspectiva de evidenciar que as categorias 
apresentadas pelo Halliday e Matthiessen (2004), atreladas às realizações do 
verbo there to be, cujos complementos concordam em número com o com a 
variação is para singular, e are ao plural, não se aplicam às realizações da língua 
portuguesa, cuja tradição gramatical não dá conta de explicar as lacunas no 
tipo de descompasso apresentado no excerto em análise.

Acreditamos que a quebra de paradigma da flexão de número do proces-
so existencial e seu complemento: o Existente, em língua portuguesa, pode se 
encontrar atrelada ao fato de o processo haver ser classificado pela tradição 
gramatical como impessoal. Em virtude de em nossa língua, com base nessa 
tradição, o sujeito da oração constituir uma categoria distinta do complemen-
to, inexiste essa preocupação de que o complemento deveria concordar com o 
processo.

No caso específico da língua inglesa, as construções apontam que a flexão 
do verbo to be, na constituição do verbo there to be aponta a coerência da pro-
posição de Halliday e Matthiessen (2004), que situam essa realização no con-
junto dos neutros, sem incorrer em incoerências. No caso específico da língua 
portuguesa, confirma-se a necessidade de se definir categorias que deem conta 
de alinhar a flexão entre processo e participante em realizações dos processos 
existenciais, a exemplo do que já se observa nos excertos 3 e 4:



Excerto 3: Processo Existencial + participante flexionado no singular

“[...] Logo, não existe uma obra padronizada para o arranjo das ideias.” 

Fonte: Introdução – T19 – CH – Filosofia

Excerto 4: Processo Existencial + participante flexionado no plural

“Na própria FIG, existem outras modalidades ginásticas que [...]”. 

Fonte: Introdução – T12 – CSA – Educação Física

Observamos nos excertos 3 e 4, situações de uso em que os processos exis-
tenciais concordam com o participante. Ocorrências dessa natureza também 
são observadas no corpus, quando outros processos assumem sentidos exis-
tenciais. É pertinente salientar ainda a ocorrência de processos com flexão de 
número no singular, cujo complemento se apresenta no plural. Essa evidên-
cia aponta que essa ocorrência não se mantém restrita ao processo existencial 
haver.

Dada a brevidade discursiva do artigo em pauta, reservamo-nos à abor-
dagem de alguns exemplos que quantificam e exemplificam as circunstâncias 
em que o processo existencial pode se manifestar no corpus, sempre comple-
mentado pelo participante, o Existente, podendo apresentar ou não flexão de 
número.

A TÍTULO DE CONCLUSÃO

Os dados levantados no corpus para construção do artigo evidenciam que 
o processo haver, de fato, se apresenta como o mais produtivo, na unidade re-
tórica introdução. Embora a análise não contemple, observamos e reafirma-
mos que o ousamos definir como desalinhamento na flexão de número entre 
processo e complemento não se restringe ao processo haver, classificado pela 
tradição gramatical como impessoal.

Tornou-se evidente ainda a contribuição que a LSF pode apresentar para 
a análise da língua em uso, visto que a tradição gramatical não dá conta de 
discutir construções em curso, que tratam das realizações da língua, estando 
restrita à reprodução de regras e normas que diferenciam aspectos da língua 
como os participantes de uma oração, que podem ser manifestar como aquele 
que o ocupa o papel de agente do processo, ou mesmo complementar o sentido 
constituído pelo processo.

A perspectiva é que as pesquisas no âmbito da LSF possam ser ampliadas, 
constituindo novas possibilidades de se analisar os usos da língua que, em-
bora seja dinâmica, possibilita análises pertinentes, com base em categorias 



situadas no contexto de situação, como a que ora encerramos, embora ainda se 
apresente inconclusa.

REFERÊNCIAS

FRUTUOSO, A. Os processos relacionais e a construção de sentido no gênero dissertação. 126f. Dissertação de Mes-
trado (Programa de Pós-graduação em Letras - PPGL) – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
2015.

FUZER, C.; CABRAL, S.R.S. Introdução à gramática sistêmico-funcional em língua portuguesa. Santa Maria/RS: Uni-
versidade de Santa Maria, 2010. 

HALLIDAY, M. A. K.; MATTHIESSEN, C. An Introduction to Funcional Grammar. 3ª ed. London: Routledge, 2004. 
HALLIDAY, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar. 2ª ed., London: Edward Arnold (1994). 
LIMA, L. R. Processos existenciais em reportagens de capa da revista Superinteressante. Dissertação de Mestrado 

(Programa de Pós-Graduação em Letras). Universidade Federal de Santa Maria, 2013. 
SARDINHA, B. T. Linguística de corpus. Barueri. Editora: Manole, – São Paulo, 2004.



DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
VOCAL DE FALANTES HOMOAFETIVOS DA 
CIDADE DE REMÍGIO – PB À LUZ DO VPAS

Rogério Marcelino dos Santos Melo – PROLING/UFPB4

INTRODUÇÃO

Recentemente, os estudos sobre a voz ganharam corpo no campo da Foné-
tica – principalmente a articulatória - buscando compreender os mecanismos 
envolvidos numa vasta rede de processos que vislumbram desde traços de fa-
diga vocal até configurações articulatórias do aparelho fonador que corrobo-
ram uma determinada marca da voz, como por exemplo, voz grave, voz aguda, 
soprosa, rugosa etc. é possível também verificar com os traços da voz variam 
de situação para situação, representando uma sistematicidade da variação so-
ciofonética. É sabido que as pesquisas realizadas no âmbito da Fonética ainda 
davam conta apenas de aspectos relacionados à própria fala, sempre tendendo 
para questões como descrição de consoantes ou vigais produzidas de deter-
minada maneira. Com o avanço dos estudos no campo fonético, porém, novas 
dimensões ganharam espaço nestes estudos. Uma dessas dimensões é o estu-
do sobre as características da voz; Visto por esse prisma, as características de 
voz – que podem ser individuais ou até mesmo coletivas – são chamadas de 
Qualidade Vocal.

É possível, através de uma gama de estudos sistemáticos e bem organi-
zados, compreender determinados fatores articulatórios que produzem de-
terminadas características de voz, como as características que acima citamos. 
Mas não é apenas o fator articulatório que hoje interessa aos estudos Fonéti-
cos para o campo da voz: os fatores de ordem social na atualidade aparecem 
como instâncias determinantes para a produção e manutenção de traço vocais 
específicos.

É nesta linha de raciocínio que este trabalho se insere: o objetivo é des-
crever a avaliar a qualidade vocal de falantes homoafetivos do município de 

4 Mestrando em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba. 
Contato: rogeriomarcelino.letras2013@gmail.com



Remígio – PB à luz do VPAS, um roteiro de análise da qualidade vocal, através 
do qual é possível perceber que ajustes são feitos pelos falantes a fim de produ-
zir determinadas configurações de voz. Como dissemos anteriormente, essas 
configurações ou traços de voz são chamadas de Qualidade Vocal. Assim, nos 
interessa saber como a Qualidade vocal desses falantes homoafetivos é produ-
zida e mantida.

Para obtermos as respostas necessárias, apostamos numa metodologia 
de natureza qualitativa. Os dados foram obtidos mediante gravação de vozes 
em estúdio acusticamente tratado com microfone profissional, além de uma 
pequena entrevista para obter a fala semiespontânea. As vozes forma grava-
das utilizando frases-veículo no intuito de obter as qualidades vocais dadas em 
hipótese. As perguntas, por sua vez, tinham o intuito de revelar os traços mais 
característicos das qualidades vocais dos sujeitos elencados para a pesquisa.

De tal forma, os dados obtidos nos revelam que os sujeitos realizam com 
mais frequência o ajuste de constrição faríngea, tornando a voz mais aguda. 
Um fato importante a ser destacado aqui é o de que a contrição faríngea pode 
ser facilmente confundida com traços de nasalidade excessiva. Isso se explica 
devido a proximidade dos tratos oral e nasal na região supraglótica. 

As análises nos levam a concluir que os falantes exercem tais ajustes no 
intuito de legitimar seu grupo de pertença, o que confirma a plasticidade do 
aparelho fonador bem como as influências linguísticas e extralinguísticas en-
volvidas no processo de produção da voz. 

Em relação às bases teóricas, utilizamos como aporte as contribuições de 
Laver (1980), Mackenzie-Beck (2005), Lima-Silva (2012) entre outros.

MARCO TEÓRICO 

Na linha de estudos da Fonética articulatória, as pesquisas voltadas para a 
fala sempre tiveram maior destaque nas investigações científicas. Entretanto, 
em outros campos que se utilizam da Fonética, a exemplo da Fonoaudiologia, 
as limitações de pesquisa encontradas no âmbito dos estudos fonéticos forma 
sendo suprimidas. Assim, no campo da Fonoaudiologia, houve a inserção dos 
estudos sobre a voz para figurar no campo da ciência. 

Ainda assim, como em todas as áreas, a Fonoaudiologia encontrou limita-
ções dicotômicas quanto ao seu modo de pesquisar, formando um limiar acen-
tuado entre voz e fala. De toda forma, se fez e se faz necessário quebrar uma sé-
rie de paradigmas que ainda assombram, por assim dizer, o campo da Fonética 
articulatória. destacamos aqui dois paradigmas: o primeiro é a dicotomia entre 
voz e fala, e o segundo a distinção – quase excludente – das áreas que estudam 



tais aspectos: é importante integrar pesquisadores tanto da Linguística quanto 
da Fonoaudiologia a fim de dirimir inconsistências teóricas ou limitações nos 
estudos fonéticos.

Neste ângulo de visão sobre a Fonética, Camargo (2002) aponta que a des-
crição fonética tem a possibilidade de fomentar uma mudança de comporta-
mento em relação ao panorama de distinção entre voz e fala, fazendo com que 
haja uma integração teórica entre si, e não uma visão dicotômica e – por vezes 
– excludente.

Laver (1980) nos mostra que a Qualidade vocal é uma característica indi-
vidual do falante que transita entre ajustes de ordem fonatória, articulatória 
e de tensão muscular. Para o autor, a qualidade vocal apresenta-se como uma 
característica parcial ou total de cada falante. Além disso, a qualidade vocal 
pode trazer ajustes de natureza intrínseca (articulação, anatomia, fisiologia) 
e de natureza extrínseca (ambientação do falante, situação de fala, grupos de 
pertença etc.).

A esse respeito, Mackenzie-Beck (2005) assevera que o interlocutor com o 
qual o falante interage pode fazer inferir e atribuir papeis ao falante de acordo 
com sua qualidade vocal; A estas decidimos chamar de inferências ou dimen-
sões sociais da voz. 

Segundo a autora:

A qualidade da voz também pode ser informativa, no sentido de que os ouvintes podem ser capazes 
de fazer inferências sobre os atributos físicos, psicológicos ou sociais de um falante com base na sua 
voz, sem que o falante pretenda que esta informação seja transmitida (2005, p. 286).5

Ainda a este respeito, Lima-Silva (2012) afirma:

Deve-se notar que a qualidade vocal é um dos veículos que favorecem as interações sociais, tanto 
em termos comunicativos quanto informativos. É ela, de fato, resultante da combinação entre o es-
tado orgânico do falante (fatores intrínsecos) e os ajustes fonéticos (fatores extrínsecos) produzidos 
pelo aparelho fonador. São estes últimos (ajustes musculares de longo termo) de controle volun-
tário, codificados dentro de enquadramentos culturais, linguísticos e paralinguísticos e utilizados 
pelos falantes de maneira comunicativa (p. 13).

Dessa forma, os ajuste fonéticos produzidos pelos falantes induzem a 
compreender que há uma relação direta entre a plasticidade do aparelho fona-
dor e a representação das instâncias comunicativas envolvidas na produção da 
Qualidade vocal.

5 Original: Voice quality may also be informative, in the sense that listeners may be able to make inferences about 
a speaker’s physical, psychological, or social attributes on the basis of their voice, without the speaker intending 
this information to be conveyed Traduzimos esta citação. Assumimos toda e qualquer responsabilidade por qual-
quer desdobramento que este trabalho possa ter.



METODOLOGIA

Antes de erigir a metodologia aqui adotada, é importante salientar que 
os dados e resultados deste trabalho se referem aos achados iniciais de nossa 
pesquisa. Por essa razão, os resultados aqui elaborados dão conta de apenas 
um aspecto elencado nas dimensões de nossa pesquisa.

A metodologia aqui adotada se refere a uma metodologia de natureza qua-
litativa, tendo como plano de trabalho a gravação de voz em estúdio acusti-
camente tratado, com microfone profissional. Além disso, os arquivos de voz 
gravados para nossa pesquisa forma salvos em formato .wav, que vislumbra 
uma maior expansão em termos de tamanho, porém servem de norte para uma 
melhor análise em programas computacionais. 

Os informantes aqui selecionados foram em número de três. Vale ressaltar 
que estes informantes, apesar de homoafetivos, são tosos homens, cisgênero, 
com idades entre 17 e 25 anos, oriundos e residentes da cidade de Remígio – 
PB e com pais nascidos e residentes na mesma cidade. Devemos deixar claro 
que neste tipo de pesquisa com voz, os informantes devem ser homogeneiza-
dos em relação à origem geográfica, uma vez que um processo de contato lin-
guístico pode gerar distorções na rodagem dos resultados.

Abaixo, uma tabela com o perfil dos informantes:

Tabela 1 – Perfil dos informantes da pesquisa 

Informante Idade Grau de instrução 

1

2

3 

17

17

22

Ensino fundamental

Ensino fundamental

Ensino superior em andamento

Fonte: Pesquisa direta, 2018

Utilizamos, para a gravação de voz, três frases-veículo que induziam à 
produção de determinadas características de voz, fazendo também com que 
avaliássemos se havia desvios outros na qualidade vocal. As frases-veículo en-
contram-se dispostas abaixo:

“O objeto de estudo da Fonética é essa complexa, variável e poderosa face sonora da linguagem: a 
fala”

“Detesto ir à casa dele, pois fica do outro lado da cidade e o acesso é difícil”

“Não mencionei anteriormente, mas minha mãe morou muitos anos em Santos, numa mansão à 
beira-mar”



Além das frases que acima mencionamos, tivemos também a aplicação 
de uma pequena entrevista com roteiro totalmente aberto, tendo como intui-
to a manifestação de fala semiespontânea. Quanto mais espontânea for a fala, 
mais próxima da interação cotidiana do falante será a qualidade vocal por ele 
produzida.

Após a gravação das vozes dos falantes, aplicamos a escuta das vozes ao 
roteiro VPAS-PB, adaptado para as especificidades do português brasileiro por 
Zuleica Camargo e Sandra Madureira, em 2008. O roteiro original do VPAS foi 
produzido por Jhon Laver (1980), na Escócia.

Devemos também ressaltar que a análise de vozes através do roteiro 
VPAS-PB se dá mediante forma perceptual. Para tanto, o autor desta pesquisa 
passou por treinamento para percepção dos ajustes, com uma duração de 60 
horas-aula. Além disso, os juízes que integrarão as próximas etapas da pesqui-
sa também são ou forma treinados para aplicação do VPAS-PB

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados dos falantes que obtivemos para este escopo de pesquisa nos 
mostraram uma característica bastante interessante e que corrobora a hipóte-
se principal de nossa proposta inicial de pesquisa. Tendo como base o pressu-
posto de que os falantes possuem uma voz relativamente aguda, hipotetizamos 
que os falantes teriam a qualidade vocal baseada no ajuste da constrição farín-
gea. A constrição faríngea gera traços de voz nos quais se tem a sensação de 
uma voz mais aguda. É possível que haja uma confusão em relação à constrição 
faríngea com a nasalidade, isso porque ambas as características são geradas 
em regiões muito próximas no aparelho fonador.

Os dados nos mostram que os sujeitos elencados para esta pesquisa rea-
lizam com maior frequência (longo prazo) a constrição faríngea, pois todos os 
falantes que participaram desta pesquisa apresentaram traços de voz com este 
ajuste, apresentando – como já afirmamos anteriormente – uma voz de tom 
agudo.

É interessante perceber que esta é uma qualidade vocal bastante encon-
trada em falantes homoafetivos. Relacionada a ela estão duas outras caracte-
rísticas de voz que se interligam ao ajuste da constrição faríngea: a frequência 
fundamental (pitch) e a intensidade (loudness). Foi interessante perceber que 
além da constrição, essas duas outras características apareceram nos falantes 
que utilizamos para esta pesquisa. Ao que pudemos assinalar, as característi-
cas de constrição faríngea, pitch e loudness elevados aparecem como ajustes 
interligados em falantes homoafetivos. Mas essa não é uma regra universal: é 
importante não generalizar tal afirmação e afirmar com categoria que todos os 



falantes homoafetivos apresentam a constrição faríngea, bem como aparecem 
com pitch e loudness elevados. Em alguns casos, tais ajustes simplesmente não 
aparecem, ou aparecem de maneira tão sutil que acabam não sendo relevantes. 
É oportuno assinalar que o roteiro VPAS-PB leva me conta apenas as caracte-
rísticas mais marcantes da qualidade vocal de cada sujeito falante. Além dis-
so, o roteiro não é um checklist no qual devemos assinalar todos os elementos 
presentes.

Em relação aos dados de fala semiespontânea, percebemos que os falantes 
em muitas situações cotidianas utilizam-se dos ajustes para legitimar seu gru-
po de pertença, bem como sua identidade enquanto sujeito homoafetivo. Um 
dado interessante nos deu conta de que os falantes nem sempre utilizam seu 
ajustes de constrição em todas as situações cotidianas. Para alguns, o ambiente 
exige que sejam utilizados traços de voz mais graves, o que tornaria o sujeito 
menos ligado ao seu grupo. Isso nos leva a concluir que o aparelho fonador 
revela acentuada plasticidade, pois serve de norte para alterações diversas no 
limiar da voz. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados que aqui erigimos dão conta apenas de uma pequena parcela dos 
caminhos que nossa pesquisa seguirá. Mais uma vez, salientamos que todos os 
achados aqui elencados são os achados iniciais de nossa pesquisa. Percebemos, 
nessas primeiras análises, que a extensão da manipulação e dos ajustes realiza-
dos por falantes homoafetivos em seus traços de voz são muitos e que há uma 
gama complexa de enlaces aos quais há muito o que se descobrir.

Diante dos achados que ora se apresentam, podemos dar conta de que o 
aparelho fonador revela-se como um maquinário articulatório bastante com-
plexo, capaz de se mostrar multifacetado.

Além disso, a linguagem aparece aqui com uma dimensão comunicativa 
ainda maior, uma vez que a própria voz revela uma significação tanto fisioló-
gica quanto social. Tais dimensões sociais da voz ainda são pouco exploradas, 
o que nos faz compreender a necessidade constante de aprofundamento no 
assunto. 

Diante do breve exposto, acreditamos que o objetivo inicial foi alcançado 
e esperamos apresentar novos resultados que contribuam ainda mais para os 
estudos da Linguagem como uma instituição poderosa da comunicação. 
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VARIAÇÃO NA CONCORDÂNCIA 
NOMINAL DE NÚMERO NA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DE RIO DAS RÃS:
uma análise sociolinguística e sócio-
histórica do português afro-brasileiro

Lécio Barbosa de Assis6  
Prof. Dr. Jorge Augusto Alves da Silva7

INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como objeto a análise sociolinguística e sócio-histórica do 
emprego da concordância nominal de número entre os elementos do interior 
do sintagma nominal no português afro-brasileiro da comunidade quilombola 
de Rio das Rãs, no município de Bom Jesus da Lapa, no oeste do estado da Bah-
ia. Com o objetivo de analisar a variação linguística quanto à aplicação da regra 
de concordância nominal, através da perspectiva atomística (SCHERRE, 1988), 
foi constituído um grupo de amostra por 24 falantes (homens e mulheres), nas-
cidos na comunidade, com pouca ou nenhuma escolarização.

A técnica de coleta e análise de dados foi baseada nos pressupostos teó-
rico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista (LABOV; WEINREICH; 
HERZOG, 2006[1968]; LABOV, 2008 [1972]) e da Sócio-histórica (ROMAINE, 
2009[1982]). Os dados foram analisados pelo programa estatístico Goldvarb-X 
(SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), com base em grupos de fatores lin-
guísticos e extralinguísticos.

Verificamos na comunidade de fala, a aplicação de regra de concordância 
em 24% das 3.519 ocorrências analisadas. Neste estudo analisaremos os dois 
primeiros fatores linguísticos, tonicidade e saliência fônica, considerados rele-
vantes pelo programa estatístico para mostrar a influência destas variáveis no 

6 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Linguística – PPGLin da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia (UESB). E-mail: falecomlecio@gmail.com 
7 Professor do Programa de Mestrado em Linguística PPGLIN/UESB, Doutor pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), professor titular da Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB).

mailto:falecomlecio@gmail.com


condicionamento da regra de aplicação da concordância nominal de número 
entre os falantes da comunidade estudada. 

1. SÓCIO-HISTÓRICA

Busca-se, neste estudo, a descrição e interpretação do fenômeno da con-
cordância nominal de número no interior do sintagma nominal na fala do por-
tuguês afro-brasileiro da comunidade quilombola de Rio das Rãs. Essa comu-
nidade é formada por um grupo social com uma identidade muito definida, 
constituindo uma comunidade exclusivamente de negros e pelo isolamento 
ocorrido no passado (CARVALHO, 1993), o que manteve a comunidade longe 
das redes de relações sociais mais intensas, implicações que podem trazer à va-
riedade de língua usada por esses indivíduos (BORTONI-RICARDO, 2011). O in-
teresse na descrição e análise da fala desta comunidade foi em fornecer dados 
sociolinguísticos inéditos sobre o vernáculo do Oeste da Bahia, para contribuir 
com as demais pesquisas sobre a sócio-história do Português Brasileiro (PB).

Em sua maioria, “as comunidades rurais afro-brasileiras isoladas ocupam 
uma posição própria, em virtude de certas especificidades que as caracterizam, 
do ponto de vista histórico, étnico e socioeconômico” (LUCCHESI et al., 2009, 
p. 75). Com a comunidade quilombola de Rio das Rãs não aconteceu diferente, 
como comprovam Souza e Almeida (1994) em seus estudos em que as comuni-
dades rurais negras do Rio das Rãs, detêm a posse imemorial do território e se 
trata de uma área de remanesceste de “quilombo”, onde os negros se organiza-
vam para resistirem contra a escravidão.

De acordo com Lucchesi, Baxter, Silva e Figueiredo (2009) as comunidades 
afro-brasileiras apresentam as seguintes características: 

(i) são compostas majoritariamente por descendentes diretos de escravos africanos que se fixaram 
em localidades remotas do interior do país e de difícil acesso; (ii) mantiveram-se em relativo isola-
mento até a segunda metade do século XX; (iii) sua principal atividade econômica é a agricultura de 
subsistência (2009, p.75).

Como vimos, diante das características acima, os autores chamam a aten-
ção para as variáveis sociais envolvidas no processo de formação do português 
brasileiro, especialmente em comunidades do interior do país, devido ao aces-
so restrito aos modelos da língua alvo, resultando em uma variedade do PB no 
contexto sócio-histórico. 

De acordo com Romaine (2009 [1982]) a sócio-histórica investiga e ana-
lisa as formas em que a variação pode manifestar-se em uma comunidade de 
fala através do tempo, e como determinadas funções, usos e tipos de variação 
desenvolvem-se em determinadas línguas e comunidades de fala. A Sócio-his-



tórica compreende que os fatos sociais são fatos históricos, e inclusive a comu-
nidade de fala possibilita esta investigação sociolinguística e sócio-histórica do 
PB devido ao momento histórico e sociocultural em que a língua transita. 

2. SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA

Com o advento da corrente Sociolinguística Variacionista, na década de 
1960, essa vertente da Linguística “tem como preocupação explicar a variabi-
lidade linguística e sua relação com diversos fatores (linguísticos e sociais) e a 
interferência dessa variação na mudança linguística” (LOPES; SUZART, 2015, p. 
13). Também denominada Teoria da Variação e Mudança Linguística (LABOV, 
2008 [1972]; WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]) diversos pesquisa-
dores estudaram o tema “variação” procurando uma resposta condizente, no 
que tange aquilo que motiva a mudança na língua. A observação das questões 
linguísticas, com a mudança linguística, está relacionada a fatores linguísticos 
e sociais e por isso a “Sociolinguística Variacionista insiste no entendimento 
da variação da língua e propõe pesquisar a relação entre língua e sociedade” 
(LOPES; SUZART, 2015, p. 13). 

Conforme Labov “as pressões internas, estruturais, e as pressões sociolin-
guísticas agem em alternância sistemática no mecanismo da mudança linguís-
tica” (2008 [1972], p. 214). É importante conhecer a correlação entre a estru-
tura social e o fenômeno da mudança, quais são as forças, motivos ou estímulos 
que energizam os condicionadores internos e externos para compreender a 
variação. O processo que envolve a compreensão da variação e das mudanças 
linguísticas resulta do comportamento social, motivado por fatores linguísti-
cos e extralinguísticos, estabelecendo uma sistematização da estrutura social 
correspondente à estrutura linguística e como as mudanças são traduzidas na 
interação indivíduo e sociedade. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta pesquisa, observa-se a ocorrência da marca de plural na fala de 24 
informantes, estratificados de acordo com as seguintes variáveis extralinguís-
ticas: sexo (masculino e feminino), escolaridade (0 a 2 anos e 3 a 5 anos de es-
colarização), faixa etária (jovens – 25 a 35 anos, adultos – 45 a 55 anos e idosos 
– 65 anos ou mais) e estada fora da comunidade.

A variável estudada considerou o grupo binário ausência ou presença da 
marca de plural nos itens flexionáveis do sintagma nominal, mesmo que “a au-
sência da marca de plural tenha ocorrido em apenas um dos elementos, consi-
derou-se como ausência de concordância” (LOPES e SUZART, 2015, p. 16).  



Os dados foram analisados quantitativamente e obtivemos um total de 3.519 
ocorrências, das quais 844 apresentaram aplicação da regra de concordância 
nominal de número, equivalendo a 24%, e 2.675 aconteceram sem concordân-
cia, equivalendo a 76%.

As variáveis linguísticas controladas foram: posição linear do constituinte, 
posição do constituinte com referência ao núcleo, classe gramatical, saliência 
fônica, marcas precedentes e tonicidade. Neste estudo, apresentaremos ape-
nas as duas primeiras variáveis selecionadas como significantes, tonicidade e 
saliência fônica. 

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS VARIÁVEIS LINGUÍSTICAS 

4.1 Tonicidade

De acordo com Scherre (1988) a análise da variável tonicidade influencia 
a concordância de número entre os elementos do SN, revelando que os oxíto-
nos singulares e os monossílabos tônicos por terem acento na sílaba que vai 
receber o morfema de plural, favoreçam mais a aplicação da regra do que os 
paroxítonos e proparoxítonos cuja sílaba final não é acentuada.

Lopes (2001) em sua pesquisa sobre a concordância nominal na fala po-
pular e culta de Salvador analisa a variável linguística tonicidade e encontra os 
seguintes resultados: oxítonos e monossílabos de uso tônico (0.76), proparo-
xítonos (0.47) e paroxítonos (0.42). De acordo com a hipótese utilizada era de 
se esperar que os pesos relativos baixos nas palavras paroxítonas e proparoxí-
tonas fossem apresentados, devido ao enfraquecimento da marcação de plural 
pela ausência de acentuação nas silabas finais. As palavras oxítonas e monossí-
labos tônicos apresentaram peso relativo elevado favorecido pela sílaba tônica 
que recebe a marca de plural. 

Comparando os dados da comunidade de fala de Rio das Rãs, apresenta-
do na tabela 1, com os dados da pesquisa de Lopes (2001) para esta mesma 
variável linguística, verificamos que os fatores palavra oxítona e monossílabo 
tônico também apresentaram resultado semelhante. A tabela 1 nos mostra o 
resultado obtido:

Tabela 1: Tonicidade

Tonicidade Ocorrências Frequência P.R.

Palavra proparoxítona 
Ex.: Preparar pros OBSTÁCULOS que vim.

8 / 31 25,8% 0.47



Palavra paroxítona 
Ex.: Muitas CIDADES de Minas Gerais aí pra riba.

754 / 2786 27% 0.41

Palavra oxítona 
Ex.: Os IRMÃOS que estudava aqui.

55 /350 15,7% 0.62

Monossílabo tônico 
Ex.: ... Porque nêgo acha tudo nas MÃOS.

27 / 352 7,7% 0.91

Total 844 / 3519

Fonte: Elaboração própria.

Nos dados expostos acima, as palavras oxítonas (0.62) e os monossílabos 
tônicos (0.91) apresentam valor elevado do peso relativo, indicando que estes 
fatores favorecem a aplicação da regra de concordância, confirmando assim 
a hipótese inicial atribuída a esta variável. Os fatores palavra proparoxítona 
(0.47) e palavra paroxítona (0.41) apresentam resultado abaixo do ponto neu-
tro, verificando assim o desfavorecimento destes fatores para a realização do 
fenômeno estudado. 

Os resultados correspondem à expectativa levantada por Lopes (2001) de 
que “os itens oxítonos e monossílabos de uso tônico devem ser mais alvo da 
concordância, diante de a oposição se fazer em uma sílaba já saliente, devido à 
tonicidade”. Essa variável desempenha um papel representativo para este estu-
do, posto que os resultados indiquem forte influência na realização da regra de 
concordância e também foi selecionada em primeira posição entre as demais 
em relação a sua significância. 

4.2 Saliência fônica

A variável linguística saliência fônica sempre foi apontada em diversos es-
tudos sociolinguísticos (SCHERRE, 1988; LOPES, 2001, ANDRADE, 2003, en-
tre outros) como um fator significante para o favorecimento da realização do 
fenômeno da concordância nominal de número. Segundo Lopes (2001), a sa-
liência fônica “tem um papel importante no estudo da aquisição de língua com 
muita variação” e “a língua resultante desse tipo de observação deve trazer 
mais marcas da aprendizagem dos elementos mais salientes e a ausência dos 
menos salientes”. Ao analisar este princípio esperamos encontrar nas formas 
mais salientes, e por isso mais perceptíveis, maior probabilidade da marcação 
de plural do que nas formas menos salientes (SCHERRE, 1988).

Em nosso estudo este princípio que foi categorizado da seguinte forma:



Tabela 2: Saliência fônica

Saliência fônica Ocorrências Frequência P.R.

Plural duplo 
Ex.: Meus AVÓS por parte de pai.

3 / 55 5,5% 0.83

Itens em –r 
Ex.:As MULHERES sai, mas é pouco, entendeu?

18 / 191 9,4% 0.66

Itens em –ões 
Ex.: Ela não casava por causa das minhas CONDIÇÕES.

6 / 59 10,2% 0.60

Itens regulares 
Ex.: As PESSOAS tem sua liberdade de procurar quem quer.

617 / 2576 24% 0.54

Itens em –m/-em/-ã/ -um / -ão 
Ex.: Os IRMÃOS que estudava aqui.

45 / 167 26,9% 0.41

Itens em –s e –z 
Ex.: Ela pediu dois MESES.

132 / 411 32,1% 0.22

Itens em –l 
Ex.: Muitos ANIMAIS aqui morreu de sede.

23 / 54 42,6% 0.17

Itens em –ães 0 / 6 0% -

Total 844 / 3519

Fonte: Elaboração própria

De acordo com os dados apresentados, observando os valores dos pesos 
relativos, verificamos que o princípio da saliência fônica influencia os plurais 
irregulares: plural duplo ou metafônico (0.83), itens em –r (0.66), itens em –
ões (0.60) e os itens regulares (0.54). O peso relativo maior que (0.50) é con-
siderado favorecedor da realização do fenômeno estudado, enquanto valores 
menores são considerados desfavorecedores da aplicação da regra como nos 
itens terminados em –m/-em/-ã/ -um / -ão (0.41), itens terminados em –s e –z 
(0.22) e itens em –l (0.17).

Como os itens mais salientes (irregulares) tem mais sonoridades, a hipó-
tese corresponde que estes itens tendem a ter “menos cancelamentos formais 
de marcas de plural” (SCHERRE, 1988). Já os itens regulares são menos per-
ceptíveis e por isso apresentam com maior cancelamento das marcas de plural. 

Realizamos uma segunda rodada do programa quantitativo, amalgaman-
do todos os itens irregulares (plural duplo, -l, -ões, -m/-em/-ã/-um/ão,-r,-s e 
-z) para verificar o grau de favorecimento dos fatores mais salientes e menos 
salientes. Como podemos observar na tabela 2, os itens menos salientes (0.51) 
estão levemente favorecendo a regra de concordância, visto que o valor do 
peso relativo está muito próximo do ponto neutro (0.50), enquanto os itens 
mais salientes (0.45) estão mais propícios ao desfavorecimento da regra de 
concordância no corpus analisado.



Tabela 3: Itens mais salientes e menos salientes

Saliência fônica Ocorrências Frequência P.R.

Itens menos salientes 
(regulares)

617 / 2576 24% 0.51

Itens mais salientes 
(plural duplo, -l, -ões, -m/-em/-ã/-um/ão,-r,-s e -z)

227 / 937 24,2% 0.45

Total 844 / 3513

Fonte: Elaboração própria.

Isso leva a concluir que, no corpus de Rio das Rãs é mais propensa a marca-
ção de pluralidade em itens regulares, do que nos itens irregulares. Apesar de 
ter sido selecionada pelo GOLDVAR-X (2005), após a segunda rodada do pro-
grama com a finalidade de comparar os itens mais salientes e menos salientes, 
essa variável apresentou valores bem próximos do ponto neutro para os dois 
fatores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo do uso da concordância nominal de número no interior do sin-
tagma nominal, na comunidade quilombola de Rio das Rãs, pela da abordagem 
atomística, através das variáveis linguísticas tonicidade e saliência fônica, pos-
sibilitou-nos verificar a influência na presença vs ausência da marcação de plu-
ral. Na variável tonicidade a presença é mais marcante nas palavras oxítonas 
e nos monossílabos tônicos, confirmando a hipótese inicial. Quando compa-
rado com os dados de Lopes (2001), podemos concluir que, em ambos, houve 
uma semelhança de resultados, confirmando as expectativas para esta variável 
linguística.

A saliência fônica foi selecionada como a segunda variável mais relevan-
te para a realização do fenômeno linguístico estudado. Os itens menos salien-
tes (0.51) são mais marcados do que os itens mais salientes (0.45), neste caso 
não confirmando a hipótese de que os mais perceptíveis levam mais marcas de 
plural. 

Assim, o presente trabalho, ao analisar a influência destas duas variáveis 
linguísticas no uso da concordância nominal estabelece o papel em que cada fa-
tor linguístico desempenha dentro do processo da variação linguística, contri-
buindo para traçar o perfil sociolinguístico e sócio-histórico da comunidade de 
fala e contribuindo para a compreensão da formação do português brasileiro. 
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O USO DOS VERBOS NA PRODUÇÃO ESCRITA 
DE PESSOAS SURDAS ADULTAS USUÁRIAS 
DA LIBRAS APRENDIZES DO PORTUGUÊS 

ESCRITO COMO SEGUNDA LÍNGUA
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INTRODUÇÃO

À alfabetização e ao letramento hoje é dada grande importância, especial-
mente em uma sociedade majoritariamente centrada nessas duas práticas de 
usos da língua (MARCUSCHI, 2008). Nesse sentido, a escrita, que está na base 
das práticas de alfabetização e letramento, é um fator primordial para o de-
sempenho de determinados papéis sociais. Embora saibamos que é possível ao 
indivíduo o seu desenvolvimento social fora da aprendizagem da escrita, não 
podemos afastar de vista a disparidade entre o número de oportunidades e 
possibilidades que são oferecidas àqueles que dominam a escrita e compreen-
dem os seus usos em sociedade e àqueles que não possuem essas habilidades. 

A nossa sociedade dá à escrita, desde a sua invenção, enorme prestígio. A 
própria história da humanidade é dividida em antes e depois da escrita. Pes-
soas que sabem ler e escrever são consideradas cultas. A formação escolar de 
um indivíduo, totalmente concentrada na aprendizagem da modalidade escrita 
da língua, é um critério medidor da sua capacidade intelectual. A escrita está 
presente em praticamente todos os ambientes e atividades sociais, por isso, es-
ses e outros aspectos justificam a relevância da alfabetização e do letramento. 

Em nosso trabalho, especificamente, trazemos as questões relativas às 
práticas sociais de uso da escrita para a perspectiva do conceito do Bilinguismo 
para as pessoas surdas. Nessa ideologia de educação, as pessoas surdas devem 
ser usuárias da língua de sinais da sua comunidade surda e da modalidade es-
crita da língua oral da comunidade ouvinte à qual também fazem parte. No caso 
dos surdos brasileiros, compreende-se a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e 

8 Mestrado em Linguística, UFPE – NEPEL. 
9 Especialista em Libras, UFPE – NEPEL.



o Português na modalidade escrita como as duas línguas que devem ser usadas 
para as suas interações comunicacionais. 

Nosso objetivo foi analisar o comportamento dos usos dos verbos em 
textos escritos por pessoas surdas adultas usuárias da Libras e aprendizes da 
modalidade escrita do Português, como ferramenta para apontar que tipos de 
desvios são mais recorrentes nas aplicações dos aspectos morfológicos de pa-
lavras da categoria dos verbos e que pistas essas características podem nos 
indicar sobre o aprendizado da escrita de uma língua oral por pessoas surdas. 

Para tanto nos apoiamos nas teorias de Selinker (1972) sobre Interlíngua; 
Krashen (1984) sobre o aprendizado de segunda língua; Nascimento (2008) 
sobre as características da superfície textual da produção escrita das pessoas 
surdas; Brochado (2008) sobre as possíveis fases da interlíngua no aprendi-
zado da escrita do Português por estudantes surdos; Ferreiro (2011) sobre os 
aspectos cognitivos da aprendizagem da escrita. Trataremos nos próximos tó-
picos em maiores detalhes sobre cada um desses pontos, além de abordarmos 
os dados e as análises do corpus da pesquisa, bem como breves considerações 
sobre o que foi possível ser apreendido até o momento sobre o tema. 

1. AQUISIÇÃO/APRENDIZAGEM DE SEGUNDA LÍNGUA E 
INTERLÍNGUA 

O conhecimento linguístico de um indivíduo pode ser adquirido de duas 
maneiras, de acordo com Krashen (1984 apud DIAS JR., 2010, p. 48), um deles 
é por meio da aquisição e o outro é por meio da aprendizagem. Esses dois pro-
cessos se distinguem pela forma como acontecem, pois, enquanto a aquisição é 
um processo considerado natural, a aprendizagem é um processo que depende 
da instrução formal. 

A aquisição ocorre de maneira inconsciente e espontânea, por meio da 
interação do aprendiz com outros indivíduos que usam a língua da comunida-
de na qual ele está inserido socialmente. É um processo que acontece a partir 
da necessidade de comunicação real com a comunidade falante da língua, sem 
haver atenção específica à forma. Desse modo, a internalização do sistema lin-
guístico ocorre por meio da exposição natural à língua. 

No caso da aprendizagem, esta é um processo consciente que acontece por 
meio da instrução formal e sistemática da língua alvo implicando um conhe-
cimento explícito sobre o seu sistema linguístico. A internalização ocorre por 
meio de uma reflexão guiada sobre o sistema. 

Alguns aspectos devem ser levados em consideração no trabalho com o 
ensino de segunda língua para que haja uma compreensão maior de todo o 



processo. Ainda de acordo com Krashen (1984 apud DIAS JR., 2010, p. 48), há 
três mecanismos fundamentais no processo de aquisição de uma língua, são 
eles: o input compreensível, o organizador e o filtro afetivo. O input compreen-
sível se refere às informações na língua alvo que são recebidas e compreendi-
das pelo aprendiz. Nesse sentido, o conteúdo é mais importante que a forma. O 
organizador é uma parte no cérebro que organiza os conteúdos recebidos pelo 
input e os armazena de modo que o aprendiz possa fazer uso deles quando 
necessário. O filtro afetivo se refere à situação psicológica do aprendiz e pode 
interferir na seleção das informações recebidas pelo input e levadas ao arma-
zenamento pelo organizador. 

De acordo com Selinker (1972), o processo de aprendizagem de uma se-
gunda língua (L2) é marcado por um fenômeno, que o autor denomina inter-
língua, que consiste na adaptação, por parte do aprendiz, do modelo linguístico 
da língua alvo ao modelo da sua língua primeira. Esse fenômeno diz respeito ao 
contato do aprendiz com a língua que está a aprender e ao seu conhecimento 
prévio de uma língua já consolidada, neste caso a sua primeira língua (L1). 
Selinker (1972, p. 211) observa que há uma “estrutura psicológica latente” no 
cérebro que é ativada no momento da aprendizagem de uma L2. Esse contato 
e adaptação promovem no cérebro do aprendiz um acesso aos conhecimentos 
linguísticos e de aprendizagem de uma língua que já foram utilizados antes e 
fazem com que ele crie um novo sistema linguístico que apresenta característi-
cas tanto do sistema da sua L1 quanto do sistema da língua alvo. 

A estrutura da interlíngua traz, por tanto, traços tanto do sistema gramati-
cal da L1 do aprendiz quanto do sistema gramatical da língua que está estudan-
do. Esse fenômeno configura a transição entre a língua materna e a língua alvo 
durante o processo de aprendizagem, e é perfeitamente normal entre aprendi-
zes de qualquer língua diferente da sua. 

2. O PROCESSO COGNITIVO DE APRENDIZAGEM DA ESCRITA 

Destaquemos a importância da compreensão do processo cognitivo da 
aprendizagem da escrita para o nosso trabalho. A partir da percepção de como 
a escrita é desenvolvida por meio dos mecanismos da cognição humana pode-
mos nos aproximar de como essa modalidade da linguagem pode ser aprendi-
da por pessoas surdas. 

O ensino da escrita depende da compreensão de que ela é uma ferramenta 
de representação secundária, pois parte de um sistema de representação pri-
mário, que é a fala. O ser humano cria sistemas de representação para serem 
usados na comunicação. Luria (2010) explica que em um determinado estágio 
da evolução, o homem passou fazer usos distintos do que o autor chama de 



“atos internos” e “atos externos”. A denominação de “atos internos” se refere 
às funções psicológicas propriamente ditas, enquanto que os “atos externos” 
remetem às ações que tratam da manipulação de objetos do mundo exterior. O 
homem também desenvolve o uso de métodos instrumentais auxiliares com o 
objetivo de tornar os “atos internos” mais objetivos e eficientes. Assim, desen-
volve a escrita como um instrumento auxiliar nas atividades de memorização 
de informações. 

O processo de compreensão de que a escrita é um instrumento de repre-
sentação da fala aparece no momento em que o indivíduo é exposto a situações 
em que ele percebe a utilização da escrita para determinados fins. A partir daí 
ele passa a adaptar o seu potencial cognitivo para a entender como ocorre esse 
processo. Luria (2010) chama essa fase de “pré-história” da escrita, em que a 
criança começa a desenvolver técnicas em certa medida semelhantes à escrita, 
baseadas na imitação das interações dos adultos com ela. 

Vygotsky (1994) destaca que nas primeiras manifestações da escrita, a 
criança já começa a entender que esta funciona como um sistema de repre-
sentação, só que em princípio uma representação pictográfica do mundo real, 
por meio de desenhos e rabiscos que representam as coisas, embora ainda não 
tenham consciência disso. Nesse estágio a criança começa a compreender que 
é possível representar em meio escrito elementos concretos do mundo real. 
Em seguida, a criança passa a entender que também é possível a representação 
gráfica de elementos abstratos, como os sons da fala. 

A escrita se configura assim, como um sistema de representação secun-
dário, pois sua função é a de representar graficamente o significante do signo 
linguístico (SAUSSURE, [1916] 2012, p. 106), que por seu turno já é uma re-
presentação primária do mundo. A escrita funciona como um “signo auxiliar” 
(LURIA, 2010, p. 144) em um processo de mediação que leva ao conceito ou 
ideia, mas que não apresenta nenhuma relação com ele. Assim, o ato de escre-
ver se configura como uma competência em utilizar algum símbolo (que pode 
ser uma linha, um ponto, uma mancha, etc.) como um “signo funcional auxiliar” 
que, sem qualquer sentido ou significado em si mesmo, é capaz de trazer o con-
ceito por meio de uma operação auxiliar.

3. A APRENDIZAGEM DA MODALIDADE ESCRITA DO 
PORTUGUÊS POR PESSOAS SURDAS

De acordo com Krashen (1981), a aprendizagem de um código escrito de 
uma língua se assemelha ao modo como se aprende uma segunda língua. Ba-
seados nessa afirmação, seguimos um modelo de análise da aprendizagem do 



Português escrito por surdos como um processo de aprendizagem de segunda 
língua. 

Como citado previamente, a linguagem escrita tem papel de peso em nos-
sa sociedade e é de grande importância para aqueles que a dominam. Assim 
como é também pré-requisito para muitas atividades sociais, e por isso atesta-
mos a relevância do seu aprendizado pelas pessoas surdas. 

Historicamente a comunidade surda tem sofrido com as consequências do 
preconceito relativo à condição fisiológica de seu sistema auditivo que provoca 
alterações na sua percepção de mundo, afastando-se de uma perspectiva au-
ditiva-sonora e aproximando-se de outra, visual-gestual. Essa mudança acar-
retou o desenvolvimento de uma língua em uma modalidade bastante distinta 
das línguas orais; as línguas de sinais apresentam características profunda-
mente relacionadas à percepção de mundo dos indivíduos surdos que, por seu 
turno, está majoritariamente ligada ao sentido da visão. 

Entretanto, por serem um grupo de minoria linguística, a comunidade sur-
da sempre sofreu com diversos tipos de opressão, individual e coletiva, por 
motivos linguísticos, culturais e identitários. Um desses tipos de opressão, de 
conotação linguística, fez com que, por muitos anos, as pessoas surdas fossem 
proibidas de usar a língua de sinais sob a justificativa de que ela atrapalharia 
o processo de recuperação da fala dessas pessoas. Com isso, foi instituído e 
tornado obrigatório o uso do Oralismo na educação de surdos. Essa ideologia 
de orientação pedagógica promove primordialmente a reabilitação da fala para 
a pessoa surda, além de toda a sua instrução educacional em uma língua oral. 

Percebendo-se o não sucesso dessa ideologia e com o surgimento de no-
vos estudos linguísticos sobre as línguas de sinais, criou-se a proposta do Bilin-
guismo para os surdos, que prevê que essas pessoas tenham a língua de sinais 
como língua natural e primeira e que aprendam a modalidade escrita da língua 
oral da comunidade ouvinte do país em que vivem. Essa ideologia educacional 
traz para os grupos de surdos maior liberdade com relação à sua expressão 
linguística, uma vez que reconhece a língua de sinais como a língua que deve 
ser adquirida naturalmente por ele, além de promover a inserção dessa língua 
na educação das pessoas surdas. 

Diante dessa perspectiva, há a necessidade do ensino do Português na mo-
dalidade escrita para que os surdos brasileiros sejam bilíngues, e possam usu-
fruir da sua cidadania inseridos na sociedade em que vivem. Porém, percebe-
-se uma dificuldade muito grande nesse processo tendo-se em vista que, ainda 
influenciados pelo Oralismo, muitos professores trabalham com a perspectiva 
de ensino da escrita como decodificação da fala, ou seja, seguindo os moldes 
da alfabetização tradicional que busca nos sons das letras e palavras a corres-
pondência para os grafemas. Somado a isso, há ainda a escassez de pesquisas 



e estudos sobre o tema, o que faz com que muitas vezes esses professores não 
tenham conhecimento sobre o que pode ser trabalhado no ensino de Português 
para surdos. 

Em nosso trabalho buscamos elucidar certas questões sobre a aprendiza-
gem da modalidade escrita de uma língua oral por pessoas surdas, e acredita-
mos que essas constatações possam auxiliar no desenvolvimento de estraté-
gias de ensino para esse fim.

4. METODOLOGIA 

Para a obtenção dos dados analisados neste trabalho seguimos o objetivo 
de analisar as características morfológicas dos usos dos verbos na produção 
textual escrita em Português por pessoas surdas adultas usuárias da Libras e 
aprendizes do Português como segunda língua. Para tanto, compusemos um 
corpus de 10 (dez) textos escritos em Português oriundos de adaptações da Li-
bras feitas por seus autores, que por sua vez são estudantes surdos aprendizes 
e usuários do Português como segunda língua. 

Com os textos escritos catalogados devidamente, procedemos à identifi-
cação dos verbos usados e à sua classificação quanto à inadequação ou ade-
quação ao padrão normativo do Português. Após essa etapa, descrevemos que 
tipos de desvios da gramática normativa do Português foram observados nas 
ocorrências dos verbos considerados inadequados. A partir daí, em uma aná-
lise qualitativa, agrupamos os usos dos verbos em três níveis que identificam 
as características das fases da interlíngua Português-Libras desses aprendizes. 

5. ANÁLISE E DISCUSSÕES 

Em uma primeira análise quantitativa do comportamento dos usos dos 
verbos nos textos escritos do corpus observamos um total de 13 (treze) tipos 
de desvios do padrão normativo do Português, os quais estão discriminados 
abaixo: 

1)  Troca do verbo conjugado pelo verbo no infinitivo: (RV3) “A crianças 
todos os surdos precisar os professor [...]”

2)  Troca do substantivo pelo verbo: (LV5) “[...]confusão professora de 
interprete aprender de ensinar [...]” (ensino aprendizagem)

3)  Troca do modo verbal: (RV1) “[...] para os alunos surdos aprenderam 
o desenvolvimento [...]”;

4)  Problemas de ortografia: (BJV7) “Professores libras e ensiar falando 



[...]”;

5)  Troca de uma forma nominal por outra (particípio, gerúndio ou infi-
nitivo): (RV2) “Eu tenho pensando coisa[...]” (pensado);

6)  O contexto não pede verbo: (RV8) “Agora vou contar história escola 
inclusiva são eu era criança na escola particular[...]”;

7)  Troca da locução verbal pelo verbo: (RV2) “porque eu procurando 
nada escola própria surda pouco difícil[...]” (tenho procurado);

8)  Troca de tempo, pessoa e número: (CV1) “[...] libras que surdos en-
tenderam bem[...]” (entendem);

9)  Troca semântica: (LV4) “[...] Libras para integra com surdos.” (intera-
gir);

10)  Troca da forma conjugada pela forma nominal: (RV10) “[...] todas 
para respeito prepara em escolas Bílingue [...]” (escolas preparadas);

11)  Troca de classe gramatical envolvendo o verbo: (RV6) “Ai mãe disse 
vai sim é tentar ir escola inclusão [...]” (e);

12)  Troca da função verbal com a inclusão do índice de indeterminação 
do sujeito -se: (RV10) “[...] precisa-se separa todas para respeito[...]” 
(precisa);

13) Contração da forma verbal: (RV8) “[...] na escola inclusão não tõ bem 
[...]” (estou). 

As características percebidas nos desvios dos usos dos verbos podem ser 
interpretadas como elementos da interlíngua Português-Libras apresentadas 
nos textos dos voluntários participantes da pesquisa. Com isso pudemos iden-
tificar 3 (três) fases da aprendizagem do português escrito pelos voluntários 
que podem ser estendidas para uma compreensão geral de todo o processo de 
aprendizagem da língua escrita por pessoas surdas. 

Podemos considerar uma primeira fase da interlíngua Português-Libras 
ocorrências de usos dos verbos conjugados trocados por verbos no infinitivo 
e usos de substantivos trocados por verbos, ou vice-versa. Nesses casos, além 
do grande número de ocorrências, nos chama a atenção para o fato da forte 
influência da Libras na produção escrita em Português, comprovando a exis-
tência da interlíngua também nesse processo. O sistema linguístico da Libras 
dispensa o uso de flexões verbais de modo, tempo, número e pessoa da forma 
como acontece no Português. Para essas especificações nessa língua são utili-
zados outros recursos que, por sua vez, são mais condizentes com a natureza 
vísuo-espacial da Libras. Assim são utilizadas estratégias morfológicas com 
movimentos específicos para marcações de tempo, marcações espaciais para 



pessoa e número, entre outras características que não são observadas no Por-
tuguês, dando a ideia de que na Libras os verbos estão sempre no modo infiniti-
vo. Além disso, ao trocar os usos dos verbos por substantivos, percebemos uma 
confusão no que diz respeito à mudança de classes de palavras do Português, 
no caso de verbos e substantivos, que é um fenômeno que obedece a determi-
nadas regras que não são observadas na Libras, pois nessa língua, muitas vezes 
o mesmo sinal se refere tanto ao verbo quanto ao substantivo, ficando a cargo 
do contexto a diferenciação. Por esse motivo, acreditamos que ao escrever em 
Português, o aluno surdo use a mesma lógica da sua língua, não fazendo distin-
ção entre verbo e substantivo, como seria esperado. 

Outros tipos de desvios como troca do modo verbal, problemas de orto-
grafia, troca de uma forma nominal por outra, o contexto não pede verbo, troca 
da locução verbal pelo verbo, troca semântica, troca da forma conjugada pela 
forma nominal, troca de classe gramatical envolvendo o verbo, troca da função 
verbal com a inclusão do índice de indeterminação do sujeito –se e contração 
da forma verbal mostram que já há um certo conhecimento de diversos aspec-
tos morfológicos dos verbos na Língua Portuguesa, mas que ainda há bastantes 
dúvidas, sobre como utilizá-los de acordo com a gramática normativa. Por esse 
motivo, consideramos que esses desvios mostram um conhecimento interme-
diário sobre a Língua Portuguesa, caracterizando uma segunda fase da interlín-
gua Português-Libras em seu processo de aprendizagem. 

Por fim, percebemos nas produções escritas dos voluntários, usos das fle-
xões verbais do Português, mesmo que de maneira indistinta, caracterizando 
maior conhecimento sobre a estrutura interna dos verbos e suas diversas fle-
xões. Nesses casos consideramos que há maior influência do Português na in-
terlíngua nessas produções, mostrando maior proximidade da aprendizagem 
da língua alvo. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as reflexões feitas no decorrer do referencial teórico e sua relação 
com as análises dos dados, podemos citar algumas considerações que puderam 
ser apreendidas e que levarão a uma melhor compreensão do tema do trabalho.

Primeiramente destacamos a importância da compreensão de que o tra-
balho com o ensino e a aprendizagem da escrita requer a concepção de que 
esta é um sistema de representação da língua falada e não a sua decodifica-
ção. Como todo sistema de representação, a escrita não consegue dar conta de 
transcrever graficamente todas as particularidades da fala, como entonações, 
gestos e expressões. Diante disso, não se pode considerar o aprendizado da es-



crita da Língua Portuguesa como o aprendizado da própria Língua Portuguesa, 
mas sim de uma parte dela. 

No caso das pessoas surdas, o ensino do sistema de escrita do Português 
deve levar em consideração o fato de que eles não tem acesso aos sons da fala 
naturalmente e que, já que são esses sons que são representados na escrita, é 
necessário que haja uma separação entre a fala e a escrita. Diante disso sugeri-
mos que a questão fundamental do problema se encontra na interpretação do 
signo linguístico proposta por Saussure ([1916] 2012) e de como os signos es-
critos se apresentam para as pessoas surdas. Elas têm na língua de sinais uma 
nova configuração para o signo linguístico, em que se pode considerar para o 
significante uma “imagem visual” (MÁXIMO, 2016), em substituição à imagem 
acústica do signo linguístico das línguas orais, e que é a parte que é representa-
da na escrita, daí a complexidade da compreensão do sistema da escrita pelas 
pessoas surdas. 

Em nossas reflexões, percebemos que o ensino de escrita para pessoas 
surdas deve se preocupar diretamente com a representação gráfica do sig-
nificante e sua relação com o significado, não necessariamente envolvendo a 
imagem acústica do significante e sim a sua representação gráfica, que tem o 
caráter visual e interessante para o surdo. 
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CINEMA NOVO, DE CAETANO 
VELOSO E GILBERTO GIL: 

Uma Análise Dialógica
Andréa Moreira10 

Josemeire Caetano11 
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Dóris Arruda Carneiro da Cunha13

INTRODUÇÃO

Em 2018, completam-se 50 anos do fim do período de maior efervescência 
do Tropicalismo, um movimento musical que teve Caetano Veloso e Gilberto Gil 
como dois de seus principais protagonistas e se mantém vivo na alma inquieta 
e no espírito sempre criativo de ambos como também de novas vanguardas 
artísticas brasileiras. 

Entre 1967 e 1968, Caetano e Gil tinham, no Movimento Cinematográfico 
do Cinema Novo, uma forte interlocução para aquela que foi uma das vanguar-
das estéticas mais expressivas e meteóricas da música brasileira de todos os 
tempos, a Tropicália. Em 1993, os dois lançaram o CD Tropicália 2 para re-
cordar os 25 anos do LP homônimo que os elevou à condição de ícones desse 
revolucionário movimento.

Ao longo de mais de meio século, Gil e Caetano tornaram-se vozes que 
sempre são convocadas a se pronunciarem para interpretar quando já não tra-
duzem em canções os diversos momentos da história do Brasil. E por que ana-
lisar Cinema Novo se há outras canções representativas do trabalho dos dois 
músicos e desses anos? 

O lançamento de Tropicália 2 foi configurada como ritual de renascimen-
to, a celebração se contrapôs ao fim da Embrafilme que havia sido criada justa-

10 Doutoranda - PPGCL/ Unicap, Mestre – PPGCOM/UFPE, 
Docente ICHCA/Ufal, – PPGC/Unicap, 
11 Mestranda –PPGCL/Unicap
12 Mestranda – PPGCL/Unicap 
13 Doutora, Docente PPGCL/Unicap, Orientadora do presente trabalho.



mente para engajar a produção cinematográfica nacional na propaganda ideo-
lógica do regime inaugurado em 31 de março de 19641415. 

Em Cinema Novo, Caetano e Gil cantam o samba e o cinema e nos recordam 
o Brasil das décadas de 1960 a 1990, antes da redemocratização e da retomada 
cultural. A música dialoga com o passado e o presente, constrói uma ponte que 
ajuda a compreender “coisas novas e antigas” para quem sabe encontrar as per-
guntas certas que indicarão as “novas soluções”, como sugere a letra.

1. TROPICALISMO E TEORIA DIALÓGICA

A escolha da teoria dialógica como referencial para a nossa análise se deu 
porque o próprio tema escolhido, a canção Cinema Novo, guarda relação com 
os 50 anos do Tropicalismo, um movimento dialógico em sua essência. Afinal, 
ele surge do diálogo da música com o Cinema Novo, com a Literatura, as Artes 
Plásticas, o Teatro. Logo, nada melhor do que analisá-lo a partir de categorias e 
noções que lhe são constitutivas.

A abordagem dialógica parte da visão da língua como um elemento vivo, 
em permanente desenvolvimento, a partir da dialogicidade: “não é um sistema 
abstrato de formas normativas, mas uma opinião concreta e heterodiscursiva 
sobre o mundo” (BAKHTIN: 2015-1ª. Reimp. 2017, p. 69). Para os autores clás-
sicos da Teoria Dialógica16, dominar a língua e subordiná-la às nossas intenções 
é um processo complexo. Ajuda-nos o fato de que cada esfera de utilização da 
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os gêneros do 
discurso. 

Logo, os enunciados, os discursos, no dialogismo, são construídos e anali-
sados na perspectiva dos gêneros, isto é, a partir de uma perspectiva sociolin-
guística, segundo a qual forma e conteúdo são indivisos, as linguagens preser-
vam relativa estabilidade em permanente transformação e o discurso é visto 
como um fenômeno social. 

14 Para a historiografia moderna, um regime de ditadura civil e militar. 
15 Uma política que em 1968, ano internacionalmente ligado à contestação estudantil, ganhou o reforço do Ato 
Institucional n° 5, o decreto responsável pela censura, a tortura e a supressão política do Cinema Novo e de outras 
expressões da vanguarda artística e cultural no País. 
16 Dentre eles, destacamos aqueles que são tradicionalmente associados ao “Círculo de Bakhtin”, expressão foi 
usada pela primeira vez em 1967 pelo psicolinguista Leont’ev, que dois anos mais tarde citou Marxismo e Filosofia 
da Linguagem (MFL) para indicar as posições desse grupo de estudiosos. O próprio Mikhail Bakhtin (1895-1975) 
a inaugurou nos anos 1970 “como discurso relatado, sem assumi-la, numa série de entrevistas que deu ao especialis-
ta em literatura, V. Duvakin”. (SÉRIOT, 2015). Contudo, “Círculo de Bakhtin” reúne as formulações e obras produzi-
das por um grupo formado com a participação de diversos outros intelectuais além do pensador: V. N. Volóchinov 
(1895-1936), P. Medvedev (1892-1938), I. Kanaev (1893-1983), M. Kagan (1889-1934), L. Pumpianskii (1891-
1940), M. Yudina (1899-1970), K. Vaguinov (1899-1934), I. Sollertinski (1902-1944), B. Zubakin (1894-1937). 
(BRAIT & CAMPOS, 2009, p.17).



De acordo com Bakhtin, todo discurso, em qualquer esfera da atividade 
humana, inclusive a artística, faz parte de um diálogo que se distende na histó-
ria; encontra-se inserido, germina de muitos outros discursos pronunciados no 
grande tempo; compõe um fluxo discursivo formado pela alternância de vozes 
que, em permanente atitude responsiva, compõem os fios dialógicos com os 
quais vão se tecendo os enunciados concretos em consonância ou dissonância 
uns com os outros17. 

E o tecido dialógico vai se tecendo infinitamente, entre as tensões das for-
ças centrípetas e centrífugas da linguagem: 

“Cada enunciação concreta do sujeito do discurso é um ponto de aplicação tanto das forças cen-
trípetas quanto das centrífugas. Nela se cruzam os processos de centralização e descentralização, 
unificação e separação”[...] “E essa comunhão ativa de cada enunciado no heterodiscurso vivo de-
termina a feição linguística e o estilo do enunciado em grau inferior à sua pertença ao sistema 
normativo-centralizador da língua única” (BAKHTIN: 2015-1ª. Reimp. 2017, p. 42). 

As forças centrípetas aproximam os enunciados das “gramáticas” estabe-
lecidas, o “dado”; as centrífugas, que os distanciam das normas e produzem o 
“novo”.

2. TROPICÁLIA, ANTROPOFAGISMO E A “GELEIA GERAL”

Quanto à canção Cinema Novo, ela coloca em diálogo movimentos estéti-
co-culturais como o Cinema Novo, a Tropicália e outras vanguardas artísticas, 
como o Antropofagismo18, cuja influência é citada e assumida entre os músicos 
tropicalistas19. A antropofagia oswaldiana foi profundamente compreendida 
pela “alma tropicalista”, pois, segundo Viveiros de Castro (2011) constitui uma 
espécie de dispositivo de dissolução das identidades que não oferece, como 
produto final, uma identidade simples ou mais original, resumida a um estado 

17 É por causa dessa compreensão que, no dialogismo, a análise do discurso não se dá como se ele estivesse sus-
penso no tempo e no espaço, isolado de um contexto ou pronunciado por uma única voz, com um único sentido 
e uma única condição de interpretação: “Só permanecendo num ambiente fechado, sem escrita e sem sentidos, à 
margem de todas as vias de formação socioideológica, o homem pode não perceber esse ativismo linguístico seletivo 
e repousar no solo indiscutível e predeterminado de sua língua”. (BAKHTIN: 2015-1ª. Reimp. 2017, p.71). 
18 Ou Antropofagia, como movimento cultural, foi tematizado por Oswald de Andrade em um manifesto intitulado 
Manifesto Antropofágico. Escrito e lido em 1928 na casa do amigo Mário de Andrade, o manifesto foi em seguida 
publicado na Revista Antropofagia. Relembrava a tradição de certas tribos indígenas de comerem carne humana, 
um ritual que simbolizaria um antídoto contra o imperialismo que esmaga a identidade sociocultural brasileira. 
19 Caetano Veloso destaca as convergências da “retomada oswaldiana” em seu trabalho artístico: “Você sabe, eu 
compus Tropicália uma semana antes de ver o Rei da Vela, a primeira coisa que eu conheci de Oswald.Outra coisa 
muito importante de Oswald para mim é a de esclarecer certas coisas, de me dar argumentos novos para discutir 
e para continuar criando, para conhecer melhor a minha própria posição. Todas aquelas idéias dele sobre poesia 
pau-brasil, antropofagismo, realmente oferecem argumentos atualíssimos que são novos mesmo diante daquilo que 
se estabeleceu como novo (Depoimento a Augusto de Campos In CAMPOS, A. [org]. op. cit., p.204-205).



divergente ou sintético. Seu modo de funcionamento compreende duas opera-
ções profundas e consecutivas: devorar para significar. 

Ou seja, o lugar das ideias perde seu sentido como problema porque cada 
ideia, interessante, “canibalizada pelos primitivos, ávidos de novas formas” (VI-
VEIROS DE CASTRO: 2011, p. 184) torna-se, a um só tempo, também interes-
sante e transparente. Em resumo, como afirma Viveiros de Castro (2011) há 
um retorno do primitivo e não ao primitivo, o que quer dizer a uma zona de 
intensas interferências para produzir o novo: “intempestivo e desterritoriali-
zado” (idem). 

Dois livros clássicos para o estudo dos anos 1960 no Brasil expõem posi-
ções que ajudam a sintetizar os grandes eixos percorridos pelo debate historio-
gráfico sobre o Tropicalismo: 

Celso Favaretto (1979) sugere que a “explosão” tropicalista encaminhou uma “abertura” político-
-cultural para a sociedade brasileira; teria incorporado os temas do engajamento artístico da déca-
da de 1960 e oferecido uma espécie de “solução” plural e supercriativa para os impasses levantados 
pelos artistas. 
Para Heloísa Buarque de Hollanda (1979), o Tropicalismo seria o fruto de uma crise, tanto dos pro-
jetos de poder dos anos 60 (à esquerda, obviamente), quanto da própria crise das vanguardas his-
tóricas. 

Em poucas palavras, ou se aposta na visão do tropicalismo como uma “ex-
plosão colorida”, uma abertura cultural “crítico-criativa”, liderada pelo campo 
musical ou como uma implosão político-cultural, perda do referencial de atua-
ção propositiva do artístico-intelectual na construção da História. 

Contudo, ambas as correntes historiográficas vinculam a Tropicália à cul-
tura popular, confirmam que esse movimento teria durado de fato entre 1967 
e 1968 e suas principais manifestações teriam acontecido em festivais e no ál-
bum Tropicália ou Panis Et Circensis. E estão de acordo com a tese de que o 
termo que a designa foi criado e sempre esteve associado a um conceito cons-
truído pelo artista plástico Hélio Oiticica com um diferencial. 

Se o ideal de Hélio Oiticica era se livrar dos estrangeirismos que predomi-
navam na língua “falada” pela arte nacional, conforme relatam os historiado-
res, o intuito da Tropicália musical era o de fazer uma “Geleia Geral” com tudo o 
que estava em consonância ao redor do mundo20. Por outro lado, os tropicalis-
tas valorizavam gêneros da música brasileira considerados ultrapassados pela 
juventude, como o bolero. 

20 Por exemplo, os tropicalistas assimilaram a influência estrangeira, especialmente a vertente psicodélica de 
Beatles, além de Jimi Hendrix e Janes Joplin (Tinhorão, 1979).



Essas e outras “vozes” ecoam nas 12 faixas do álbum Tropicália que tra-
zem a assinatura de Caetano, Gil e três outros baianos: Gal Costa, José Carlos 
Capinam e Tom Zé; o piauiense Torquato Neto e a capixaba Nara Leão. Entre 
os paulistas, estavam os integrantes da banda Os Mutantes: Rita Lee, Arnaldo 
Baptistas e Sérgio Dias. Todos os músicos na faixa dos 20 anos, exceto Tom Zé 
(31 anos).

3. A TROPICÁLIA E O MOVIMENTO “CINEMANOVISTA”

Em relação ao Cinema Novo, que intitula a canção analisada, esse termo 
intitula um movimento cinematográfico que foi, em resumo, “do ponto de vista 
da gênese, uma forma de modernismo tardio, realizado misturando elementos 
entre eles pouco compatíveis, como o realismo e o romantismo, a pedagogia e a 
mitologia popular, o exotismo e o folclore” (CIPOLLONI, 2007, p. 123). 

Uma parte importante dos filmes que fundam o Cinema Novo despontou 
na segunda metade dos anos 1950 como projetos ou realizações que evocavam 
as contradições do nacionalismo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek; 
era um movimento coetâneo ao nascente rock and roll e anterior ao ímpeto 
movimentista do cineasta Glauber Rocha. 

Mas foi nos anos 1960 e particularmente na era pós-glauberiana, que esse 
movimento cinematográfico tomou forma no Brasil, na esteira da crescente 
contestação estudantil, do marxismo latino-americano castrista e guevarista, 
sucessivo à crise dos mísseis em solo cubano. Se comparada com a do Tropica-
lismo, a estética proposta pelos cinemanovistas é considerada mais ativista e 
criativa que propagandística e representativa (Cipolloni, 2007). 

A necessidade de “dizer”, a partir de então, configura-se mais como uma 
resposta e uma reação do que como uma nova proposta. O ato criativo nasce, 
explica-se e justifica-se como expressão de uma desesperada vontade de fazer 
que Glauber resume com a palavra “fome”. Fome que, nos seus escritos, princi-
palmente o famoso manifesto Estética da fome21, adquire o sentido de fome de 
vida, liberdade, direitos, cultura, verdade e de justiça, sem nunca deixar de ser 
“fome de pão”. 

O fato é que o Tropicalismo pode denominar um conjunto de expressões 
artístico-culturais nem sempre convergentes, sinônimo de atitudes e estéticas 

21 Em janeiro de 1965, do enorme sucesso de crítica, no Brasil e no exterior, de Deus e o Diabo na Terra do Sol, 
Glauber Rocha elabora um texto para ser lido em uma Mesa Redonda do Seminário Terceiro Mundo e Comunidade 
Social, durante a V Resenha do Cinema Latino-Americano, realizado em Gênova, na Itália. O tema tratado deveria 
ser Cinema Novo e Cinema Mundial, mas diante do “paternalismo do europeu em relação ao Terceiro Mundo”, 
segundo suas próprias palavras, ele se viu obrigado a uma “mudança de tom” e escreveu um texto, de aproxima-
damente três laudas, no qual se refere como “tese”, como explica no próprio manifesto.



originárias de matrizes por vezes diferentes ou apontadas para objetivos dis-
tintos. Para a atual historiografia cultural brasileira:

Como ponto de partida, as análises devem encarar, em todas as suas contradições, o legado maior 
do Tropicalismo: a incorporação com intenções de crítica cultural, dos impasses e dilemas gera-
dos pela modernização da sociedade brasileira, no universo do consumo. (NAPOLITANO; VILLAÇA, 
1998)22 

4. BASES ANALÍTICAS

A nossa análise da canção Cinema Novo se desenvolve dentro dessa pers-
pectiva. Do ponto de vista da teoria dialógica, neste artigo, vamos nos concen-
trar em noções extraídas das obras Teoria do Romance e Gêneros Discursivos, 
ambas de Mikhail Bakhtin, e outras construídas por Valentín Nikoláievitch Vo-
lóchinov condensadas em dois artigos: A Construção da Enunciação e A Palavra 
e Sua Função Social, de 1930. Para ele, a enunciação pode ser construída e ana-
lisada a partir de quatro aspectos essenciais:

A.  A situação verbal e não verbal que, no caso da canção, envolve a re-
sistência política representada pelo diálogo entre as artes e vanguar-
das artísticas, especialmente o Tropicalismo e o Cinema Novo com 
suas formas revolucionárias de expressão. 

B.  O auditório: tempo, conhecimento compartilhado, subentendidos, 
estereótipos; peso da hierarquia (distanciamento ou simetria): Os 
compositores parecem se dirigir a um auditório que, de alguma for-
ma, teve contato com os eventos, personagens, excertos e títulos de 
obras transformadas em versos. Mas, pelo nexo do produto apresen-
tado, deveria também estar disposto a fazer a experiência estética da 
“antropofagia cultural”, ou seja, “devorar para significar”.

C.  A entonação: avaliação, julgamentos de valor, orientação axiológica 
na constituição dos sentidos (todo enunciado é uma resposta; o sen-
tido se dá numa teia dialógica), determinada parcialmente pela classe 
social (contudo, essa classe é heterogênea; logo, há certa pluralidade 
nos pontos de vista): Cinema Novo exprime uma avaliação a respei-
to de diversos aspectos da realidade brasileira cujos ecos se fizeram 
ouvir dos anos 1960 aos anos 1990 e reverberam até a atualidade. A 
palavra dos compositores é de crítica ao estabelecido, de convocató-
ria à formação da consciência de um Brasil com seus problemas, que 
questiona e reclama por saídas. 

22 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102. Acesso em 15/09/2018.



D.  A seleção e disposição das palavras: Para Volochinóv: “Fora da 
enunciação, a palavra só existe no dicionário, mas esse não é, senão, 
um conjunto de linhas retas ou semicirculares, de marcas de tinta ti-
pográfica, sobre uma folha de papel em branco” (VOLOCHINÓV: 2013 
[1929], p. 195). A situação verbal, o auditório, a entonação são deter-
minantes das escolhas lexicais dos enunciados. 

Do ponto de vista composicional, a canção Cinema Novo abriga-se no gê-
nero poético com um evidente caráter heterodiscursivo, no qual entram em 
jogo o discurso do falante, mas também, e, profusamente, o discurso do outro, 
aspecto projetado por Mikhail Bakhtin em diversas obras. As noções de hetero-
geneidade, vozes, alteridade e relações dialógicas presentes na canção, podem 
ser encontrados também em Problemas da Poética de Dostoiévski e em textos 
bakhtinianos anteriores. 

Esse funcionamento da heterogeneidade foi observado na canção Cinema 
novo, de Caetano Veloso em uma análise modelar de Beth Brait (2010). Para a 
autora: 

[...] estamos diante de um trabalho difícil de ser compreendido, na medida em que foi tecido a par-
tir de citações verbais e musicais, que dependem do conhecimento prévio [...] ou de uma pesquisa 
minuciosa. É o conjunto de citações, harmoniosa e criativamente organizadas do ponto de vista 
da sintaxe e da semântica textual e discursiva, que constitui a narrativa poética coesa, muito bem 
estruturada, da qual muitas vozes participam para compor e fazer desfilar, em ritmo de samba que 
tem um enredo, sem ser samba-enredo, um rico panorama estético, histórico e social brasileiro.

Nos próximos segmentos, vamos aprofundar nossa trajetória analítica, na 
qual esperamos somar novos elementos à de Brait. 

5. HETERODISCURSIVIDADE E ENGAJAMENTO

De um modo geral, a letra de Cinema Novo é uma narrativa que em vez 
de “harmoniosa” e “organizada”, como afirmou Brait (2010), para nós, inicial-
mente, aparentou confusa, caótica; mais parecia uma mensagem cifrada; aos 
poucos, foi se descortinando como uma narrativa da história de um Brasil en-
gendrada na heterodiscursividade: “a diversidade de vozes e discursos que po-
voa a vida social, divergindo aqui, contrapondo-se ali, combinando-se adiante, 
relativizando-se uns aos outros e, cada um procurando seu próprio espaço de 
realização” (BAKHTIN: 2017; p.12-13). 

Assim começa a canção: 

O filme quis dizer “Eu sou o samba”
A voz do morro rasgou a tela do cinema



A frase “Eu sou o samba” é um verso da canção Voz do Morro, composta em 
1955 por Zé Kéti, que virou trilha do filme Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos 
Santos23, lançado naquele mesmo ano. A canção24 fez um enorme sucesso e o 
filme inaugurou o Movimento Cinematográfico do Cinema Novo; ambos – can-
ção e filme – retratam, nas telas do cinema, a identidade da cultura brasileira. 

O verso seguinte, “a voz do morro rasgou a tela do cinema” exprime o fato 
de que todas as “vozes”, toda aquela realidade, da vida no morro, da gente po-
bre - com sua identidade, seus valores e seus percalços - até o Cinema Novo, 
permanecia longe das telas do Cinema. 

E começaram a se configurar
Visões das coisas grandes e pequenas
Que nos formaram e estão a nos formar
Todas e muitas: Deus e o diabo, vidas secas, os fuzis
Os cafajestes, o padre e a moça, a grande feira, o desafio
Outras conversas, outras conversas sobre os jeitos do Brasil
Outras conversas sobre os jeitos do Brasil

A canção realça as visões (imagens, representações) quase sempre igno-
radas (postas de lado) do povo brasileiro condenado à exclusão, ao anonimato: 
a dos sertanejos migrantes - as “vidas secas”, a dos favelados – “do morro”, a da 
gente que frequenta “a grande feira”, a da “moça” (gente simples), a do padre 
(lideranças religiosas), a da gente que ainda crê em “Deus” e teme o “diabo” (na 
“Terra do Sol”...). 

“Outras conversas sobre os jeitos do Brasil” exprime essa nova estética que 
passou a considerar o “mundo das secas, da feira, de outras conversas, de outros 
jeitos” do Brasil e elevou a temperatura do ambiente cultural “a 40 graus”, o 
calor do samba.

6. HETEROGENEIDADE E ALUSÕES

Do começo ao fim, a canção Cinema Novo faz alusões a atores, diretores, 
obras literárias e, principalmente, filmes que, individualmente, ou no diálogo 
estabelecido pelos autores refletem do cinemanovismo. Em relação à alusão, 

23 Rio 40 Graus é um semidocumentário sobre pessoas do Rio de Janeiro. Acompanha o dia a dia de cinco garotos 
de uma favela que, em um domingo de sol escaldante, vendem amendoim em Copacabana, no Pão de Açúcar e no 
Maracanã.
24 Eu sou o samba/A voz do morro sou eu mesmo sim senhor/Quero mostrar ao mundo que tenho valor/Eu sou o 
rei dos terreiros/Eu sou o samba/Sou natural daqui do Rio de Janeiro/Sou eu quem levo a alegria/Para milhões de 
corações brasileiros/Mais um samba, queremos samba/Quem está pedindo é a voz do povo de um país/Pelo samba, 
vamos cantando/É... pra melodia de um Brasil feliz.



segundo Cunha (2008): “É uma forma de dialogismo interdiscursivo e interlocu-
tivo, uma vez que, como não faz uso de marcas linguísticas, conta com o leitor e 
com a sua memória discursiva para reconhecê-la”. 

E a canção vai chamando uma longa lista de filmes da década de 1960: 
Deus e o diabo na terra do sol, de Glauber Rocha (1964); Vidas secas, de Nelson 
Pereira dos Santos (1963), baseado no romance homônimo de Graciliano Ra-
mos; Os fuzis, filme de Ruy Guerra (1964); Os cafajestes, filme de Ruy Guerra 
(1962).

E ainda: O padre e a moça, filme de Joaquim Pedro de Andrade, (1965), ba-
seado no poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade; A grande feira, 
filme de Roberto Pires, produzido por Glauber Rocha, (1961), rodado na Feira 
de Meninos, de Salvador, que hoje não existe mais, uma referência ao ciclo baia-
no do Cinema Novo (1956-1962); por fim, O Desafio, dirigido por Paulo César 
Sarraceni (1965)25.

Mas qual é o fio condutor da canção composta em 1991 por Caetano e 
Gil? Na canção Cinema Novo, todas as referências fílmicas, literárias, musicais, 
artísticas, trazem à tona a causa das classes sociais inferiorizadas, inclusive no 
plano da linguagem e da estética, cujas referências o cinemanovismo quis pro-
mover. “Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão” era o mote de Gláuber 
Rocha, um dos expoentes do Cinema Novo que, em uma grande fase, produziu 
a novidade de uma linguagem marcada pelo inacabamento das imagens. 

Como diria Bakhtin, em relação à Literatura, a estilística tradicional des-
conhecia a combinação de linguagens, carecia de “um enfoque do peculiar diá-
logo social das linguagens” (BAKHTIN: 2017, p. 30). Podemos estender essa 
observação às artes, em geral, como expressões de uma sociedade dominada 
pelo discurso univocal. Afinal, em uma sociedade de classes, na qual a língua é 
estratificada, a linguagem “do morro” se mantinha confinada na inferioridade 
até que pode “sair do andar de baixo”, até “rasgar a tela do cinema”, inauguran-
do uma nova estética, uma nova arte.

É certo que Caetano e Gil já tinham explicitamente reconhecido e home-
nageado o valor artístico da Bossa Nova em trabalhos refinados como o do 

25 O Desafio marcou o Cinema Novo. Com roteiro de Nelson Xavier e produção de Sérgio Saraceni, é um “dificílimo 
documentário subjetivo, existencial”, na definição de Alex Viany (1966), realçada pela historiadora Maria do So-
corro Carvalho já que Viany teria sido um dos poucos críticos a elogiar o filme na época, pois a maioria teria sido 
francamente desfavorável a ele. Aparentemente, O Desafio conta uma história do envolvimento entre um jovem 
estudante de esquerda, Marcelo, e uma mulher, Ada, casada com um industrial, rica. Essa narrativa de amor proi-
bido e traição, mesmo transpassada por outros argumentos embebida, teria driblado a censura, embora Paulo 
César Saraceni avalie que seu filme: “Não foi entendido por muita gente, mas só me deu alegria. Saí da desesperança, 
driblei a censura...” (VIANY, 1999, p. 336). Contudo, a partir da perspectiva existencialista ressaltada por Viany, 
Maria do Socorrona compreende O Desafio como a história de um jovem paralisado pelas conseqüências imedia-
tas do Golpe Militar. (CARVALHO: 2010, p. 3) 



compositor João Gilberto26. Mas, os movimentos artísticos ganharam destaque 
maior na composição Cinema Novo, justamente por exprimirem uma relação 
mais próxima com as vozes do andar de baixo. 

E mesmo a Bossa Nova, neste quesito, também teria “passado na prova” e 
“nos salvou na dimensão da eternidade”, ou seja, superou os obstáculos e veio 
para ficar. Afinal, também sob o prisma da exigência de uma arte engajada, em 
plena vigência da ditadura, a Bossa teria subido o morro e chamado atenção do 
mundo para aquela realidade27. 

A bossa nova passou na prova
Nos salvou na dimensão da eternidade 
Porém aqui embaixo 
“A vida mera metade de nada”
Nem morria nem enfrentava o problema 
Pedia soluções e explicações 

A estética da bossa nova engajada, como a tropicalista e a cinemanovista, 
optou por ir além do acabado e específico com suas tantas questões sem solu-
ções nem explicações; que quis operar para que a vida “mera metade de nada”28 
fosse muito adiante de pedir explicações e soluções, mas fosse em busca de 
seus direitos também à plenitude da eternidade. 

E foi por isso que as imagens do país desse cinema
Entraram nas palavras das canções
Entraram nas palavras das canções
Primeiro foram aquelas que explicavam
E a música parava pra pensar
Mas era tão bonito que parece
Que a gente nem queria reclamar 
Depois foram as imagens que assombravam
E outras palavras já queriam se cantar
De ordem e desordem de loucura
De alma a meia-noite e de indústria

26 Baiano de Juazeiro, cantor, violonista e compositor brasileiro, nascido em 1931, João Gilberto é tido como pio-
neiro desse estilo musical e considerado um gênio, uma “lenda viva” da MPB (TINHORÃO, 1974). Foi reverenciado 
nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Ganhou prêmios musicais importantes como o Grammy mundial, em 
meio à beatlemania.
27 Em 1964, show Opinião estreou no Rio de Janeiro em regime de co-produção com o Arena de São Paulo. Nara 
Leão, ao lado dos compositores Zé Kéti e João do Vale, apresentaram um espetáculo de autoria coletiva cujo texto 
foi escrito por Armando Costa, Oduvaldo Viana Filho e Paulo Pontes, sob direção de Augusto Boal (TINHORÃO, 
1974, p. 232). O espetáculo Opinião reuniu um nordestino cantor de temas rurais (João do Vale, autor de Carcará), 
um compositor urbano de camada popular (Zé Keti), e uma moça “carioca” da alta classe média (Nara Leão, na 
verdade era capixaba): morro, campo e litoral, juntos...
28 Verso atribuído a Fernando Pessoa.



E a Terra entrou em transe
E no sertão de Ipanema
Em transe é, no mar de monte santo

No trecho acima, os versos da canção fazem referência a diversos momen-
tos do diálogo entre a música e o cinema. Compõem uma narrativa cronológi-
ca, na qual as canções foram tecidas de imagens que inicialmente explicavam, 
depois, assombravam até que “a Terra entrou em transe”, uma alusão ao filme 
Terra em Transe, lançado em 1967, por Glauber Rocha29. 

Já as citações do “sertão” em contraposição ao “mar” aludem ao verso “O 
sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão”, extraído da canção “Perseguição 
– O sertão vai virar mar”, de Glauber Rocha e Sérgio Ricardo, e popularizado na 
música “Sobradinho”, de Sá e Guarabira.30 

Esses enunciados são pontos de vistas transformados em novos enuncia-
dos para afirmarem algo de si e também do outro, como está na canção: 

E a luz do nosso canto e as vozes do poema
Necessitaram transformar-se tanto
Que o samba quis dizer
O samba quis dizer: eu sou cinema
O samba quis dizer: eu sou cinema

Logo em seguida, Caetano e Gil citam seis filmes31 praticamente encadea-
dos em dois versos: O Anjo Nasceu; O Bandido da Luz Vermelha; Meteorango 
Kid; Hitler Terceiro Mundo; Sem essa Aranha; Fome de Amor:

Aí o anjo nasceu, veio o bandido meterorango
Hitler terceiro mundo, sem essa aranha, fome de amor

29 Em pauta: a política, com seus conchavos, propinas e concessões em troca de apoio e até a luta armada com 
possibilidade de solução de impasses – espécie de parábola da história do Brasil de 1960 a 1966 e depois...
30 Essa, por sua vez, refere-se à profecia atribuída a Antônio Conselheiro, personagem central da Guerra de Ca-
nudos, ocorrida em Monte Santo, município baiano tema da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, onde Glauber 
rodou Deus e o Diabo na Terra do Sol.
31 O Anjo Nasceu é um filme de 1969, dirigido por Júlio Bressane; conta a história de dois bandidos místicos que co-
metem seus crimes na crença de que depressa lhes chegará a salvação através de um anjo; O Bandido da Luz Ver-
melha, um policial clássico do cinema marginal, de 1968, dirigido por Rogério Sganzerla; Meteorango Kid, dirigido 
por André Luiz Oliveira e lançado em 1969, mostra, de forma anárquica e irreverente, as aventuras de um jovem 
representante de uma geração oprimida pela ditadura e pela moral retrógrada de uma sociedade hipócrita; Hitler 
Terceiro Mundo é uma comédia de 1968, futurista e visionária sobre a ascensão do nazismo, de José Agripino de 
Paula, com Jô Soares no elenco; Sem Essa Aranha é um filme marginal de 1970, dirigido por Rogério Sganzerla, 
com uma narrativa fora do habitual: os problemas nacionais são tratados de forma completamente abstrata; Fome 
de Amor é um filme brasileiro de 1968, dirigido por Nélson Pereira dos Santos: um casal de brasileiros residente 
em Nova York decide voltar ao Brasil para morar em uma ilha supostamente dele; lá, entretanto, mora outro casal, 
e entre eles nasce uma relação conflituosa e, ao mesmo tempo, sensual.



O que há em comum entre os filmes citados acima? 

Conforme a crítica da época, o caráter da linguagem deles era, ora margi-
nal, ora experimental. E depois dessa sucessão de “exercícios de estética cine-
matográfica”, a canção revela uma exigência desconcertante: 

E o filme disse: Eu quero ser poema
Ou mais: Quero ser filme e filme-filme

O filme quer ser “filme-filme”, quer ser CINEMA, com todas as letras maiús-
culas como é maiúscula a importância dos filmes citados logo a seguir, por suas 
qualidades técnicas, no caso de Na Garganta do Diabo, de 1960, um filme de 
Walter Hugo Khouri, e por sua originalidade e experimentação, no caso de 
Acossado, de 1960, um filme clássico de Jean-Luc Godard: 

Acossado no limite da garganta do diabo

Ou seja, a lista encerra com clássicos do (Limite; Na Garganta do Diabo) e 
estrangeiro (Acossado; O Ovo da Serpente32) de todos os tempos, os quais pode-
riam ser designados como filmes-filmes, verdadeiros poemas da arte cinema-
tográfica. Um discurso que poderia ser elitista, ao aludir unicamente a filmes 
para frequentadores de cinematecas. 

Ao mesmo tempo, parece indicar que a tradição cinematográfica brasileira 
assumiu uma brasilidade mais ampla, marcada pelo genuinamente nacional, 
popular e pelo estrangeiro sofisticado. E sugere outra direção: 

Voltar a Atlântida e ultrapassar o eclipse
Matar o ovo e ver a vera cruz
“Voltar à Atlântida... ultrapassar o eclipse...ver a vera cruz”.

Para obter a qualidade técnica, Caetano e Gil reconhecem, em Cinema 
Novo, a necessidade de um suporte à produção fílmica como foram aqueles da 
Atlântida e da Vera Cruz, duas companhias cinematográficas brasileiras33. 

32 Filme estadunidense e alemão de 1977, produzido por Dino De Laurentis, dirigido por Ingmar Bergman. É am-
bientado na Berlim dos anos 1920 e narra desventuras de um trapezista judeu no período anterior a 2.ª Guerra 
Mundial e o lento envenenamento da sociedade alemã pelo nazismo. O recado de Bergman fica claro: Hitler era 
uma figura política que expressava e sintetizava o pensamento de uma parcela considerável da sociedade alemã. 
Daí se conclui quem é na sociedade, de forma muitas vezes difusa e complexa, que se gestam os sentimentos, 
inclusive os mais perversos e tirânicos.
33 A primeira, fundada em 1941, no Rio de Janeiro por Moacir Fenelon e José Carlos Burle, produziu um total de 66 
filmes até 1962, quando cessaram suas atividades, tendo-se transformado na mais bem sucedida fábrica de pro-
dução de filmes do Brasil. A segunda, fundada em São Bernardo do Campo, pelo produtor italiano Franco Zampari 



No diálogo entre samba (música) e cinema, percebe-se a atitude responsi-
va de um e de outro, ressaltada pela ênfase dada à repetição de frases que de-
notam o intercâmbio de posições entre os sujeitos do discurso. Cada enuncia-
do é uma resposta34 aos precedentes. No fim, quando o filme diz que quer ser 
poema ou mais, que quer ser filme e filme-filme, a canção Cinema Novo afirma 
a hibridização intencional da linguagem35. 

A tentativa de as artes conversarem e compartilharem identidades estéti-
cas e sociais, linguagem e consciência fica clara aqui e, mais uma vez, a voz ci-
nematográfica se faz ouvir: E o filme disse: “Eu quero ser poema” Ou mais: “Que-
ro ser filme e filme-filme”. E novamente, a explicitação desse diálogo se dá por 
meio da introdução de títulos de filmes na sintaxe narrativa: Acossado, Limite 36. 

E o samba agora diz: Eu sou a luz
Da lira do delírio, da alforria de Xica
De toda a nudez de índia
De flor de macabéia, de asa branca
Meu nome é Stelinha é Inocência
Meu nome é Orson Antonio Vieira conselheiro de pixote
Superoutro

No jogo das vozes acima, o samba se pronuncia: “E o samba agora diz: 
‘Eu sou a luz’”. Luz essa presente nos demais gêneros (expressões artísticas) 
e sujeitos discursivos (autores e personagens), a quem dá destaque. Ao ritmo 
dele, desfilam várias “divas” do cinema e, a partir delas, abordam-se os temas 
da nudez, do castigo, da inocência. Na fluência bivocal, dessa vez, se entrelaçam 

e pelo industrial Francisco Matarazzo Sobrinho, produziu mais de 40 filmes entre 1949 e 1954.
34 Sendo a palavra “resposta”, aqui tomada, no sentido que Bakhtin considera mais “amplo”: “ela os rejeita, con-
firma, completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta. [...]Por isso, cada 
enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera da comunicação discursiva 
(BAKHTIN: 2015; p.57). 
35 Sobre a hibridização, Bakhtin explica: “Chamamos de construção híbrida um enunciado que, por seus laços 
gramaticais (sintáticos) e composicionais, pertence a um falante, mas no qual estão de fato mesclados dois enun-
ciados, duas maneiras discursivas, dois estilos, duas “linguagens”, dois universos semânticos e axiológicos (BAKH-
TIN: [ 1934] (2015) p. 84).
36 Limite é um filme do diretor brasileiro Mário Peixoto, filmado em 1930 e apresentado pela primeira vez em 
17 de maio de 1931,[3] no Cinema Capitólio, localizado na Cinelândia, na cidade do Rio de Janeiro. Foi o único 
filme escrito e dirigido por Mário Peixoto. O tema do filme é a passagem do tempo e a condição humana. O filme 
provocou tanta polêmica que houve “quebra-quebra” durante a sua exibição. Acabou virando um mito, já que por 
muitos anos não foi exibido novamente. Recuperado nos anos 70, o filme se tornou uma obra-prima e deixou sua 
marca na história cultural do Brasil. 



cinema e a literatura37. O termo ‘Superoutro’ é referente à antiga forma de fazer 
cinema – super oito38..

Os versos finais “canção-filme” revelam o grande evento que representa o 
engajamento na resistência estética, híbrida, heterodiscursiva de todos os tem-
pos no desejo final do samba, expresso em primeira pessoa: “Quero ser velho de 
novo eterno, quero ser novo de novo/ Quero ser Ganga bruta. Ganga bruta e clara 
gema/ Eu sou o samba viva o cinema/ viva o cinema novo”.39

Por fim, o samba se alterna com o cinema e os demais gêneros discursivos 
(expressões artísticas) prestando-se e prestando-lhes reverência com versos 
que ecoam como uma ode e um testamento:

Quero ser velho de novo eterno
quero ser novo de novo
Quero ser Ganga bruta e clara gema
Eu sou o samba viva o cinema! 

É a culminância de um jogo de discursos, citações de eventos estéticos e 
sociais que unem, em diálogo – com alternância, assonâncias, dissonâncias e 
responsividade - os anos 1960, os 1990, a contemporaneidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aos 50 anos do período culminante do Tropicalismo, a canção Cinema 
Novo, que já vai com seus 27 anos, parece-nos exatamente como é: uma jovem 
amadurecida, “velha e de novo eterna” porque enquanto arte, nunca envelhe-
ce, eterniza-se; e, neste caso faz seu contraponto com outras linguagens, espe-
cialmente a linguagem fílmica. Para manter-se em diálogo com a política, com 

37 A lira do delírio, filme brasileiro de 1978, dirigido por Walter Lima Júnior; Xica da Silva, filme brasileiro de 1976, 
dirigido por Carlos Diegues, com Zezé Motta e Walmor Chagas nos papéis principais; Toda a nudez será castigada, 
filme de 1973, dirigido por Arnaldo Jabor, baseado na peça de teatro homônima de Nelson Rodrigues (de 1965); 
Índia, a filha do sol, filme do diretor Fábio Barreto, de 1982, baseado no conto de Bernardo Élis, com música de Ca-
etano Veloso. E ainda: Dona flor e seus dois maridos, filme de Bruno Barreto, de 1976, baseado na obra homônima 
de Jorge Amado; Macabéa, personagem de Hora da estrela, de Clarice Lispector (1977), e A hora da estrela, filme 
de 1985 de Suzana Amaral; Asa branca – um sonho brasileiro, filme de Djalma Limongi Batista, de 1980; Stelinha, 
filme dirigido por Miguel Faria Jr., com roteiro de Rubem Fonseca, de 1990; Inocência, filme de 1983, dirigido por 
Walter Lima Jr. e baseado no livro homônimo, de Visconde de Taunay.
38 Super-8 (ou Super 8 mm) é um formato cinematográfico desenvolvido nos anos 1960 e lançado no mercado 
em 1965 pela Kodak, como um aperfeiçoamento do antigo formato 8 mm, com a mesma bitola. O filme tem 8 
milímetros de largura, mas as suas perfurações são menores, permitindo um aumento na área de exposição da 
película, e, portanto, mais qualidade de imagem. O formato Super-8 ainda reserva uma área, no lado oposto ao das 
perfurações, onde uma pista magnética permite a gravação sincronizada do som.
39 Aqui, Brait sublinha a alusão a um filme de 1933, Ganga bruta, que consagrou o cineasta brasileiro Humberto 
Mauro. “A voz da canção, em primeira pessoa, homenageia o cinema e, numa derradeira bivocalidade, evoca o 
cinema novo com minúscula - ou seja, o cinema que se faz hoje para o qual também abre passagem (BRAIT, 2009)”.



a cultura, do passado (os anos 1960), de um passado mais recente (os anos 
1990), com o presente e com um porvir. Afinal, é esse o papel da memória que 
atualiza-se e desperta novas compreensões da história e novas perspectivas de 
futuro. 

Por meio da análise dialógica da canção Cinema Novo, mais do que os anos 
de 1990, recordamos a década de 1960, a Tropicália, o Movimento Cinema-
tográfico do Cinema Novo e outras vanguardas artísticas. Além disso, o duro 
golpe sofrido pela democracia no passado, para lançar uma luz sobre os nossos 
dias. O nosso foco aponta para os desafios da atualidade. A ela se dirigem as 
vozes do nosso discurso entrelaçado com o da canção analisada, com a dos 
teóricos que deram suporte à nossa análise. E desse meio bakhtinianamente 
tecido de avaliações, acentos, com suas mútuas relações, fundidas, entrecruza-
das com terceiras deverá se formar o fundamento para novos discursos. como 
afirma Bakhtin: “A interpretação só amadurece na resposta” (BAKHTIN: 2015, 
p. 55). Essa é a nossa expectativa. 
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ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA 
DE LEXICALIZAÇÕES ATRIBUÍDAS 

ÀS PESSOAS COM SURDEZ: 
os modos de operação da ideologia

Elenilce Reis Farias Peixoto40 
Rosângela do Socorro Nogueira de Sousa41

INTRODUÇÃO

Os discursos são modos de representar os aspectos do mundo de diferen-
tes formas contribuindo assim para o estabelecimento e manutenção de re-
lações de poder. Deste modo, diferentes discursos estão presentes nos mais 
variados textos, gêneros discursivos, representando esses aspectos a partir do 
ponto de vista de determinado grupo, de uma realidade. Essas práticas discur-
sivas não estão isentas da produção e reprodução da ideologia em seu sentido 
negativo (perspectiva de Thompson). 

Simultaneamente ao advento de reconhecimento e difusão da Libras, é 
possível identificar crenças, expressões difundidas no senso comum tanto em 
torno das línguas de sinais quanto em relação aos falantes dessa língua. Neste 
sentido, o objetivo principal deste artigo é analisar as operações ideológicas 
presentes nas lexicalizações atribuídas a pessoa com surdez (a saber, surdo-
-mudo e deficiente auditivo), na perspectiva da Análise de Discurso Crítica 
(ADC). Essas lexicalizações, mobilizadas em discursos, estão investidas ideo-
logicamente, estabelecendo e mantendo relações de dominação. Chouliaraki e 
Fairclough (1999) reforçam que um dos compromissos centrais da ACD é reve-
lar as ideologias subjacentes aos discursos, denunciando seu papel como ele-

40 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cidades, Territórios e Identidades-PPGCITI, da Universidade Fe-
deral do Pará- UFPA, na Linha de Pesquisa 2- Identidades: linguagens, práticas e representações, sob a orientação 
da Profª. Drª. Rosângela do Socorro Nogueira de Sousa. Membro do Grupo de Estudos em Discursos e Relações de 
poder (DIRE)/UFPA, coordenado pela Profª Drª Rosângela do Socorro Nogueira de Sousa. Email: nilcefariasreis@
gmail.com
41 Doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Professora Adjunto I da Universidade Federal do 
Pará (Campus Universitário de Abaetetuba). Professora do Programa de Pós-graduação PPGCITI (UFPA/Campus 
de Abaetetuba). Coordenadora do Grupo de Estudos em Discursos e Relações de poder (DIRE)/UFPA. Professora 
do curso de Letras da Universidade Federal do Pará. Email: ronogueiraufpa@gmail.com



mento de dominação. A base teóricometodológica dessa pesquisa é a Análise 
de Discurso Crítica (ADC), aqui embasada por Fairclough (1999, 2001, 2003) e 
a pesquisa de abordagem qualitativa.

Para subsidiar teoricamente esta investigação, Thompsom (2011) contri-
bui com os postulados sobre ideologia, que aponta os modos de operação da 
ideologia como forma de manutenção das relação de dominação assimétrica 
na sociedade; Chouliaraki e Fairclough (1999); Fairclough (1995;2001, 2003), 
com a Análise Crítica do Discurso, atentando para a importância de perseguir 
os significados para além do texto, escavando as condições em que foi produ-
zido, veiculado e consumido e observando a materialidade gerada por tais dis-
cursos (relações de poder, de identidade, de crenças etc.), portanto, seu foco 
está na relação dialética entre linguagem e realidade social, a par tir de uma 
perspectiva que busca evidenciar as ideologias e as relações de poder reifica-
das no discurso. Para as discussões sobre a educação de surdos foram escolhi-
dos textos referentes à deficiência, e a surdez sobre uma perspectiva socioan-
tropológica, de Skliar (2013); Gesser (2009), os quais trazem aporte teórico 
referente a esse contexto. Os resultados da análise apontam para a presença 
dos modos de operação da ideologia: Reificação e estratégia da naturalização. 
E, por conseguinte, essas formas ideológicas reforçam relações assimétricas de 
poder, legitimando assim o saber clínico como poder hegemônico.

1. ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA

Análise de Discurso Crítica (ADC) situa-se dentro dos estudos críticos da 
linguagem como um campo fundamentalmente engajado em analisar relações 
estruturais, transparentes ou veladas manifestas na linguagem, bem como re-
lações de controle, discriminação e poder. Dito de outra maneira, a ADC tem 
como fundamental propósito investigar criticamente como a desigualdade so-
cial e expressada e legitimada pelo uso da linguagem. 

A ADC configura-se tanto como uma abordagem metodológica quanto teó-
rica, que objetiva investigar a maneira como as formas linguísticas funcionam 
na reprodução, manutenção e transformação social. Ela representa, atualmen-
te, um dos caminhos mais reveladores dentro da ciência da linguagem e o que 
há de mais moderno na atuação e interface da Linguística com outras áreas 
de conhecimento, por se tratar de uma abordagem transdisciplinar, isto é, que 
“não somente aplica outras teorias como também, por meio do rompimento de 
fronteiras epistemológicas, operacionaliza e transforma tais teorias em favor 
da abordagem sociodiscursiva” (RESENDE; RAMALHO, 2006, p. 14).

Chouliaraki e Fairclough (1999) reforçam que um dos compromissos cen-
trais da ACD é revelar as ideologias subjacentes aos discursos, denunciando 



seu papel como elemento de dominação. Acreditam os auto res que somente 
desvelando as formas de dominação imbricadas no discurso é que os sujeitos 
sociais são capazes de desen volver práticas emancipatórias, utilizando o co-
nhecimento sobre a vida como um meio de transformação social.

Os discursos são modos de representar os aspectos do mundo (físico, so-
cial, psicológico) de diferentes formas (FAIRCLOUGH, 2003), contribuindo as-
sim para o estabelecimento e manutenção de relações de poder. Deste modo, 
diferentes discursos estão presentes nos mais variados textos, gêneros discur-
sivos, representando esses aspectos a partir do ponto de vista de determinado 
grupo, de uma realidade. Identificar os variados discursos presentes nos textos 
permitem descortinar as questões ideológicas que estão envolvidas.

Fairclough (2001, p. 91) pontua que “o discurso é uma prática, não ape-
nas de representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e 
construindo o mundo em significado”. A linguagem enquanto manifestação so-
cial desempenha suas funções por meio de uma permanente negociação entre 
sujeito e as ordens de discurso estabelecidas. Sob a perspectiva da teoria social, 
são manifestações ideológicas que representam interesses de agentes sociais 
(os enunciadores do discurso: indivíduos, empresas, instituições governamen-
tais etc.) em disputa pela prevalência (luta hegemônica) em determinado cam-
po de atividade. 

É pertinente pontuar também que diferentes tipos de discursos podem vir 
a ser investidos politica e ideologicamente. 

O discurso como prática política estabelece, mantém e transforma as relações de poder e as enti-
dades coletivas (classes, blocos, comunidades, grupos) entre as quais existem relações de poder. 
O discurso como prática ideológica constitui, naturaliza, mantém e transforma os significados do 
mundo de posições diversas nas relações de poder. (FAIRCLOUGH 2001, p. 94).

Destarte, a ideologia se mantém pelas formações discursivas, as práticas 
discursivas são materiais da ideologia, a qual interpela os sujeitos, o que per-
miti compreender que as lexicalizações utilizadas pela sociedade para se refe-
rir a pessoa surda, trazem marcas ideológicas.

2. IDEOLOGIA

Quando falamos de ideologia, é recorrente pensar no que seria ideal para 
determinado indivíduo ou grupo social, ou seja, o conjunto de ideias e visões 
de mundo que orientará seu comportamento social e político. É importante 
lembrarmos que, não existe sujeito sem uma ideologia que o guie e por isso, 
todo discurso é atravessado por toda essa bagagem ideológica já presente no 
sujeito.



O conceito de ideologia expresso neste artigo é o conceito proposto por 
Thompson (2011), pautado em uma abordagem crítica, e que estabelece um 
forte diálogo com a Análise crítica do discurso. Deste modo, entende-se por 
ideologia:

[...] maneiras como o sentido, mobilizado pelas formas simbólicas, serve para estabelecer e susten-
tar relações de dominação: estabelecer, querendo significar que o sentido pode criar ativamente e 
instituir relações de dominação; sustentar, querendo significar que o sentido pode servir para man-
ter e reproduzir relações de dominação através de um contínuo processo de produção e recepção 
de formas simbólicas. (THOMPSOM, 2011, p.79)

Vale ressaltar que as forma simbólicas somente serão ideológicas se ser-
virem para sustentar relações assimétricas de poder. Isto se configura “quando 
grupos particulares de agentes possuem poder de uma maneira permanente, e 
em grau significativo, permanecendo inacessível a outros agentes, ou a grupos 
de agentes, independentemente da base sobre a qual tal exclusão é levada a 
efeito”(THOMPSON, 2011, p. 80). A proposta conceitual de Thompson de ideo-
logia, a compreende como o sentido a serviço da dominação. O autor esclarece 
que o sentido pelo qual está interessado é o sentido mobilizado pelas formas 
simbólicas, que estão inseridas nos contextos sociais e que circulam no mundo 
social –entendendo assim por formas simbólicas:

[...] um amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, que são produzidos por sujeitos e re-
conhecidos por eles e outros como construtos significativos. Falas linguísticas e expressões, sejam 
elas faladas ou escritas, são cruciais a esse respeito. Mas formas simbólicas podem também ser 
não linguísticas em sua natureza (por exemplo, uma imagem visual ou um construto que combina 
imagens e palavras). (THOMPSON, 2011, p. 79).

A partir dessa definição de ideologia, uma forma simbólica será ideológi-
ca quando, num contexto sócio-histórico determinado, estabelecer e sustenta 
relações de dominação. Inversamente, será contestatória ou crítica da ideolo-
gia quando ajudar a minar essas relações. Assim, a interpretação do potencial 
ideológico ou contestatório de uma forma simbólica deve explicitar o vínculo 
entre os sentidos mobilizados por ela e as relações de dominação que esses 
sentidos mantêm ou subvertem. Deve, portanto, considerar os contextos sócio-
-históricos específicos nos quais essa forma simbólica é produzida, transmitida 
e recebida.

Um dos conceitos indispensáveis para Análise de Discurso Crítica é o con-
ceito de Ideologia, que provém dos estudos de Thompson, como já fora dito. 
Esta é vista como um importante aspecto da criação e manutenção de relações 
desiguais de poder. Nas palavras de Fairclough (2001, p. 117) Ideologia refe-
re-se às:



[...] significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações sociais, as identidades so-
ciais) que são construídas em várias dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que 
contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das relações de dominação.

O conceito de Ideologia cunhado por Thompson é inerentemente negati-
vo, todavia a ADC lida não somente com o funcionamento do discurso para a 
reprodução, mas também para a transformação criativa de ideologias. Deste 
modo, o discurso é de alguma forma tanto representativo quanto transforma-
dor de ordens dos discursos. 

3. AS SIGNIFICÂNCIAS IDEOLÓGICAS DAS LEXICALIZAÇÕES 
QUE DENOMINAM A PESSOA COM SURDEZ: OS MODOS DE 
OPERAÇÃO DA IDEOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO 
SIMBÓLICA

Como mencionado, um discurso é um modo de representação da realida-
de, convencionalmente utilizado por um grupo social. Trata-se, pois, de uma 
convenção (um senso comum) compartilhada entre os membros de uma comu-
nidade. É bastante recorrente utilizar os léxicos surdo-mudo e/ou deficiente au-
ditivo, sejam estes materializados na fala ou escrita, para referir-se às pessoas 
que não ouvem. Essas denominações constituem-se em convenções sociais que 
trazem significações ideológicas que precisam ser desveladas. Portanto, a se-
guir serão tecidas discussões a cerca do investimento ideológico sobre essas 
lexicalizações. Para isso serão analisadas as formas simbólicas através dos mo-
dos de operações gerais da ideologia e suas respectivas estratégias de cons-
trução simbólica. Interessa saber as maneiras como essas formas servem, em 
circunstâncias particulares, para estabelecer, bem como sustentar relações de 
dominação.

Thompson (2011) elabora um amplo e complexo argumento acerca do que 
ele chama de modos de operação da ideologia, esse estudo análise as formas 
como o discurso é utilizado para consolidar e difundir seus certos ideais e pre-
ceitos. Os modos de operação42 da ideologia podem ser distribuídos em cinco 
categorias e respectivas estratégias de construção simbólica: Legitimação (ra-
cionalização, universalização e narrativização); Dissimulação (deslocamento, 
eufemização e tropo); Unificação (padronização e simbolização da unidade); 
Fragmentação (diferenciação, expurgo do outro e estigmatização) e Reificação 
(naturalização, eternalização e passifização).

42 Para informações detalhadas sobre os modos de operação da ideologia e estratégias de construção simbólica, 
ler Thompson (2011, p. 81).



3.1. As lexicalizações surdo-mudo e deficiente auditivo 

Identifica-se com base nas descrições de Thompson (2011) sobre os mo-
dos de operação da ideologia, que a lexicalização surdo-mudo, opera ideolo-
gicamente sob o modo da Reificação, tendo como estratégia de construção 
simbólica, a Naturalização, que consiste em aceitar como dado um discurso 
construído socialmente. É considerado algo natural a forma simbólica surdo-
-mudo nas práticas discursivas de muitas pessoas para se referir a uma pessoa 
com surdez. Por meio da naturalização, uma criação social é tratada como se 
fosse natural, independente da ação humana. É a mais antiga e equivocada de-
nominação atribuída ao surdo, e esta denominação recebe um duplo reforço 
da deficiência a surdez e a mudez, acentuando-se o estigma da falta/ defeito.

É importante mencionar que o fato de uma pessoa ser surda não necessa-
riamente significa que ela seja muda. A mudez é outra deficiência sem conexão 
com a surdez. Para ser considerada muda a pessoa deve apresentar problemas 
relacionados às cordas vocais ou no aparelho fonador que lhes impeçam de 
produzir sons. Este não é o caso da grande maioria dos surdos. Eles vocalizam 
e alguns conseguem comunicar-se por meio da fala (alcançado pelo processo 
de oralização), mas isso depende do grau da perda auditiva e da assistência de 
profissionais, como fonoaudiólogos, desde muito pequenos. Os surdos não são 
mudos, pois possuem uma língua visual-espacial, a língua de sinais. Portanto, 
uma pessoa poderá ser considerada muda somente se for constatada, clinica-
mente, deficiência em sua oralização que a impeça de emitir sons. “Utilizar a 
língua de sinais não significa ser mudo. Posso falar, gritar, rir, chorar, sons saem 
de minha garganta. Ninguém me cortou a língua! Tenho uma voz particular, 
só isso!” (LABORIT, 1994, p. 199). Além disso, é possível identificar também 
nessa forma simbólica a Fragmentação, como modo de operação da ideologia. 
Esta pode ser considerada uma das mais complexas e perigosas estratégias de 
operação da ideologia, pois trata diretamente da exclusão dos indivíduos, frag-
mentando-os em grupos específicos. Enfatizam-se, assim, as principais dife-
renças e a impossibilidade de manter uma relação dialética entre tais povos. O 
outro, o diferente e retirado das relações como se fosse mal e ameaçador para 
o bem-estar social.

Sua estratégia de construção simbólica se efetiva por meio da estratégia 
de diferenciação. O termo surdo-mudo vem reforçar negativamente uma in-
completude, uma limitação do ponto de vista biológico, evidenciando estereó-
tipos, reduzindo assim e subalternizando a pessoa com surdez a uma categoria 
de anormalidade, que diferencia o sujeito negativamente, por não atender aos 
padrões biologicamente esperados. A ideologia como fragmentação também 
pode ser identificada através da segmentação de grupos ou indivíduos que po-
dem representar um desafio aos grupos dominantes. A diferenciação caracteri-
za-se em uma das estratégias de diferenciação na medida em que as diferenças 



e divisões dos grupos são utilizadas para impedir o acesso ao poder ou para 
estigmatizar os sujeitos.

O termo deficiente auditivo por sua vez costumava ser utilizado pela cor-
rente oralista que defendia o desenvolvimento da fala para que os surdos pu-
dessem ser inseridos à sociedade. Esta corrente tratava o surdo com uma visão 
clinico terapêutica, a partir da qual, depois de diagnosticada, a surdez era clas-
sificada como leve, moderada, severa ou profunda com o objetivo de indicar o 
uso da prótese auditiva (aparelho auditivo). A submissão a métodos diferencia-
dos de normalização da surdez expressa essa estratégia de construção simbóli-
ca de Diferenciação na medida em que tem limitado historicamente os sujeitos 
surdos de estabelecer outra lógica de organização, para além da deficiência.

Esta nomenclatura traz em si uma ideologia dominante vinculada aos es-
tereótipos que constituem o poder e o saber clínico e que estigmatiza o sujeito 
em deficiente, o diferenciando dos outros ditos normais.

A construção da identidade deficiente está ainda muito presente na vida 
dos surdos e, junto com ela, uma série de práticas encapsuladas no projeto clí-
nico hegemônico. Isto ocorre porque a surdez é tanto uma construção cultural 
como um fenômeno físico. A forma dessa construção cultural é, sem dúvida, 
uma expressão de valores culturais mais amplos, significados através de uma 
ordem anterior (a ordem majoritária ouvinte) que busca “normalizar a anor-
malidade” (FOUCAULT, 2001).

Infelizmente, os surdos têm sido narrados e definidos em grande parte a 
partir da realidade física da falta de audição e, portanto, aos olhos da sociedade 
majoritária ouvintes têm sido vistos exclusivamente a partir desse fato. O efeito 
disto é que os surdos e as línguas de que fazem uso tornam-se alvo de projeção 
do preconceito cultural e do discurso da “normalização”.

Laborit (1994, p. 79), sobre o termo “deficiente” faz a seguinte declaração: 
“[...] mas a ordem que se fez em minha cabeça, já então, recusar violentamente 
o rótulo de deficiente. Não sou. Sou surda. Tenho uma língua para me comuni-
car, companheiros que falam, meus pais que falam [...]”.

A ideologia da normalização em termos gerais não reconhece a condição 
cultural ou linguística das comunidades surdas e seu objetivo primário é a ou-
vintização, esta é a forma mais presente do poder e se dá através do ouvintis-
mo43 como ideologia dominante. Deste modo, a carga semântica que os termos 

43 Ouvintismo é um termo utilizado por Skliar (2013, p. 15) para referir-se ao “conjunto de representações dos 
ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte”. O ouvintismo é 
um reflexo das representações estereotipadas dos ouvintes sobre os surdos e a surdez. Pode ser visto como um 
dispositivo de controle disciplinar da sociedade.



deficiente-auditivo, surdo-mudo, estão postos nas práticas discursivas e sociais, 
toma a surdez como uma patologia.

Os discursos que se tornam hegemônicos geram uma natu ralização de va-
lores, de comportamentos, de saber, de vocabulário ( nomenclaturas sobre a 
pessoa com surdez). A ideologia está presente no sentido das palavras, na es-
trutura/organização de um texto, nas metáforas, na própria coerência do dis-
curso e nas convenções discursivas de que faz uso. 

Por imperar socialmente os discursos da área clínica-reabilitadora, a sur-
dez é vista como uma patologia e o surdo, um deficiente. O que para uns se ca-
racteriza apenas como uma diferença linguística, para outros (grande parte da 
sociedade) é um impedimento, um empecilho, uma excepcionalidade e por isso 
o surdo ainda não consegue circular socialmente de maneira efetiva. Mesmo 
se a diferença linguística é aceita, o surdo sempre será usuário de uma língua 
minoritária e permanecem sobre ele o estranhamento e a exclusão social. Não 
porque algo lhe falta, mas porque, socialmente é considerado apenas o que lhe 
falta: a audição e a oralidade.

3.2. O desvelamento do discurso naturalizado: A relexicalização 
(Surdo)

Sabe-se segundo Fairclough (2001), que o discurso gera um efeito de sen-
tido tanto para a manutenção quanto para a mudança do evento discursivo. 
A mudança do evento discursivo consiste, portanto na problematização des-
tas convenções, naturalizadas no senso comum. Dito desta forma, o desvela-
mento do discurso naturalizado possibilita a transformação das relações de 
dominação. 

Destarte, a relexicalização Surdo, constitui uma forma de subversão aos 
domínios hegemônicos da normalização do surdo no viés ouvintista, carrega 
em si uma significação para além da deficiência, figura assim a desnaturali-
zação discursiva. Denominar a pessoa pelo termo surdo significa reconhecer 
a sua luta por reconhecimento de suas singularidades linguística e cultural, 
a língua de sinais nesse contexto possui uma significação ligada à afirmação 
linguística e identitária. “Surdo” é o termo que as pessoas surdas preferem que 
seja utilizado ao dirigirem-se a elas. Não trata-se apenas de um termo isolado, 
sem significados, este traz o reconhecimento de uma dimensão política, lin-
guística, social e cultural da surdez. A nomenclatura “surdo” remonta a uma 
ideologia que valoriza a diversidade linguística e cultural.

“Surdo”, em distinção à “deficiente auditivo” (aquele que não reconhece 
as práticas culturais surdas e que, tampouco, expressa uma identidade surda), 



é palavra usada e preferida por muitos sujeitos Surdos e, ao contrário do que 
alguns acreditam, não soa depreciativa ou ofensiva. 

O que é focalizado por Skliar (2013) como necessário para uma real con-
tribuição de “um novo olhar”, não é simplesmente o afastamento de uma ideo-
logia clínica, mas na efetividade de aproximação de um olhar antropológico 
e cultural, ou seja, consiste na transformação de representações sociais que 
alicerçam “verdades” estruturantes da organização não só educacional, mas 
também política e social a respeito do sujeito surdo.

CONSIDERAÇÕES

A ideologia embutida no termo surdo-mudo decorre de uma visão imposta 
decorrente dos valores e crenças que evidencia a fala e audição, uma ideologia 
patológica, do saber clínico como saber hegemônico. Assim, a definição gene-
ralizada de quem tem surdez é uma condição médica, uma deficiência, que cria 
um atraso na linguagem, tornou-se um mito em nossa sociedade, uma conven-
ção discursiva altamente naturalizada. Como pontua Fairclough, a naturaliza-
ção confere opacidade à ideologia e os indivíduos, muitas vezes, sequer per-
cebem o jogo de poder envolvido nos discursos reificados. É exatamente nos 
discursos que a eficácia da ideologia se consolida.

Romper com os mitos e suposições inerentes as representações do senso 
comum que determinam o surdo como incapaz, anormal e incompleto torna-se 
necessário. É importante frisar que uma escolha acertada de um léxico não 
subtrai os preconceitos sociais ligados à pessoa surda, pois estes podem estar 
velados mesmo em discursos de diversidade. Somos constrangidos ideologica-
mente a todo o momento, mas também somos capazes de exercitar certa au-
tonomia ao criar conexões próprias entre as práticas e as ideologias às quais 
somos expostos e, conforme o caso, de reestruturar as práticas e as próprias 
estruturas ideologizantes. O espaço de ação dependerá das condições socais e 
das relações de dominação que nos cercam.

O desafio é identificar e descontruir e problematizar o não dito. A ideolo-
gia se materializa nos discursos, o discurso irá se materializar na língua, logo, 
nenhum dizer é desinteressado. Como vimos, as lexicalizações que denominam 
a pessoa surda trazem consigo cargas semânticas para além das estruturas pu-
ramente gramaticais. A mudança caminha no sentido da desnaturalização dis-
cursiva. Através de mudanças nas representações sobre o surdo e a surdez que 
poderemos melhor enxergar os múltiplos e diversos recortes identitários dos 
surdos e contribuir para que se possa sair do discurso da deficiência para o da 
diferença.
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DIREITOS HUMANOS E REGULAMENTAÇÃO 
DA PROSTITUIÇÃO: 

relações entre memória e atualidade
Lara Maria dos Santos Pires44 

Edvania Gomes da Silva45

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, analisamos textos que materializam certa memória discur-
siva sobre os Direitos Humanos (DHs), com o objetivo de verificar como essa 
memória é retomada e serve como fundamento tanto para teses que defendem 
a regulamentação da prostituição quanto para as que rechaçam a referida regu-
lamentação. Para tanto, partimos da seguinte questão problema: como o tema 
dos direitos humanos é retomado em textos que abordam a regulamentação 
da prostituição? Para responder a essa questão, selecionamos quatro textos 
(coletados em um corpus mais amplo), que, em alguma medida, materializam 
discursos ligados a uma memória relacionada aos direitos humanos. 

Nas análises, recorremos ao arcabouço teórico-metodológico da Análise 
de Discurso Francesa, principalmente ao conceito de memória discursiva, con-
forme apresentado em Pêcheux (2002 [1983]). O autor define discurso como 
estrutura e acontecimento, e propõe que o acontecimento é o encontro de uma 
atualidade com uma memória. (PÊCHEUX, 2002 [1983]), p. 17). Assim, Pêcheux 
apresenta o conceito de memória discursiva como uma materialidade discur-
siva estruturada, intermediada pelo jogo entre repetição e regularização, que 
se reconfigura ao longo da história a partir de acontecimentos, deixando implí-
citas suas marcas no texto. Em relação aos textos aqui analisados, verificamos 
certo funcionamento da memória que se relaciona com os seguintes aconteci-
mentos: i) proposição do Projeto de Lei Gabriela Leite por Jean Wyllys (2102), 
na câmara de deputados brasileira, que visa à regulamentação da prostituição; 
ii) consulta pública, válida para toda população mundial, que a ONU Mulheres 

44 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística na UESB e bolsista da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado da Bahia (FAPESB).
45 Doutora em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Professora Titular da Universida-
de Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), onde leciona na Graduação em Letras, no Programa de Pós-Graduação 
em Memória: Linguagem e Sociedade e no Programa de Pós-Graduação em Linguística.



abriu para organizações se manifestarem a respeito do enquadramento legal 
das prostitutas; e iii) notícia de que Najat Vallaud-Belkacem, ministra dos di-
reitos da mulher da França, busca “abolir” a prostituição. Dessa forma, consta-
tamos, por meio da análise dos referidos acontecimentos, que certa memória, 
acerca da regulamentação da prostituição, é reconfigura e passa a permitir a 
produção de novos efeitos de sentido.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico, apresentamos um resumo dos principais conceitos teórico-
-metodológicos que fundamentaram a elaboração deste trabalho e serviram 
como base para as análises que realizamos.

1.1 Memória discursiva

O conceito de memória discursiva foi elaborado e cunhado por Courtine 
(2009 [1981]), que a define como a inscrição de um enunciado na história, isto 
é, como algo que diz respeito à “existência histórica do enunciado” (COURTINE 
2009 [1981], p. 52). O autor defende que a memória discursiva surge do encon-
tro entre o eixo vertical, que corresponde ao interdiscurso; e o eixo horizon-
tal, que corresponde ao intradiscurso. É, portanto, com base na relação entre 
esses dois eixos que podemos, ainda segundo Courtine, verificar o jogo entre 
enunciados que se repetem, se refutam e se transformam ao longo da história. 
Uma vez que os enunciados se constituem no interior de uma formação dis-
cursiva, a memória atravessa a atualidade do acontecimento, fazendo com que 
o efeito de uma memória discursiva seja estabelecido na relação entre inter e 
intradiscurso.

Essa concepção de memória, apresentada, em um primeiro momento, por 
Courtine (2009 [1981]), é, em alguma medida, retomada por Pêcheux (1999 
[1983]), no texto Papel da memória. O referido autor defende que, para tratar 
da memória, na qual o acontecimento histórico se inscreve, é preciso pensar 
numa memória que, ainda segundo Pêcheux:

[...] deve ser entendida aqui não no sentido diretamente psicologista da ‘memória individual’, mas 
nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memó-
ria construída do historiador. (Pêcheux, 1999 [1983], p. 43).

Portanto, o autor define memória discursiva como recorrência de dizeres 
que emergem a partir de uma conjuntura histórica dada, sendo atualizada ou 
esquecida à medida que o processo discursivo se desenrola. Nesse sentido, a 
memória funciona como algo que fala sempre antes e em outro lugar. É através 



das redes de memória que discursos já-ditos se atualizam no acontecimento 
histórico. Nas palavras do autor:

A memória seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer 
os “implícitos” (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 pró-
prio legível (PÊCHEUX, 1999 [1983], p.52).

Ou seja, a memória deve ser pensada como um conjunto de já ditos em 
uma esfera coletiva e social que se reconfigura ao longo da história a partir de 
acontecimentos, deixando implícitas suas marcas no texto.

Em O discurso: estrutura ou acontecimento, Pêcheux (1999 [1983]) propõe 
que o discurso seja analisado como estrutura e como acontecimento. Para o 
autor defende que o acontecimento discursivo é um efeito do acontecimento 
histórico que passa a ser produzido “no ponto de encontro de uma atualidade 
e de uma memória” (PÊCHEUX, (1999 [1983]), p.17). Ou seja, o acontecimen-
to discursivo é aquilo que possibilita a inscrição do acontecimento histórico 
no interdiscurso. Um acontecimento discursivo rompe, portanto, com certa 
estabilidade discursiva, instaurando uma nova suposta estabilidade, uma vez 
que um mesmo acontecimento histórico pode produzir enunciados distintos, 
fazendo com que, a partir dele, entrem em funcionamento acontecimentos dis-
cursivos distintos.

Para explicar essa relação entre acontecimento discursivo e memória, Pê-
cheux (1999 [1983]) apresenta a análise do enunciado “On a gagné” (“ganha-
mos”), corriqueiramente proferido pelos franceses nas finais de campeonatos 
de futebol, e que foi retomado, em 1981, após o resultado do segundo turno 
das eleições presidenciais na França. Segundo o autor, as análises apontam que 
as diferentes condições de produção do enunciado “não estão evidentemente 
em relação interparafrástica”, pois “esses enunciados remetem ao mesmo fato, 
mas eles não constroem as mesmas significações” (PÊCHEUX, 1983, p.20). Isto 
é, o que possibilita que um enunciado do campo esportivo deslize para o cam-
po político. É, portanto, a opacidade da língua que permite os deslizamentos de 
sentindo, fazendo com que um mesmo enunciado linguístico possa materiali-
zar diferentes efeitos de sentido.

1.2 Polêmica

Propomos analisar, neste trabalho, textos que assumem pontos de vista 
contrários ou favoráveis à regulamentação da prostituição. Isso se dá, porque 
tal corpus faz parte de uma pesquisa maior, em que fazemos uma análise inter-
discursiva desses posicionamentos a fim de investigar se há a constituição de 



uma polêmica constitutiva, como definida por Maingueneau (2005 [1984]), em 
Gênese dos Discursos.

No referido livro, o autor defende que o interdiscurso precede o discurso. 
Nessa perspectiva, o interdiscurso precisa ser considerado como algo concreto 
nas análises discursivas, pois, em um discurso qualquer, a identidade deste é 
conferida pela relação que ele mantém com seu Outro. A polêmica é, assim, o 
resultado de um processo de interincompreensão regrada que marca a relação 
entre o Mesmo e o Outro. Nesse sentido, cada posicionamento discursivo pos-
sui sua grade semântica que permite que ele interprete seu Outro no espaço 
discursivo.

No texto Registro – as três facetas do polêmico, Maingueneau (2010) afir-
ma que, para um trabalho mais completo a respeito do registro comunicacional 
do discurso polêmico, é necessário abordar suas três dimensões: i) enunciati-
vo-pragmática; ii) sociogenérica; e iii) semântica.

No que se refere à dimensão enunciativo-pragmática, o autor postula que 
a mesma diz respeito à “força ilocucional da enunciação” (MAINGUENEAU, 
2010, p. 190), e que funciona como uma dimensão teatral, a qual supõe a exis-
tência de um terceiro espectador que é “considerado como alguém que assume 
as normas subjacentes ao debate trata-se do bom senso, dos valores demo-
cráticos, do catolicismo, da defesa dos pobres, etc.” (MAINGUENEAU, 2010, p. 
191). Já a dimensão sociogenérica, ainda de acordo com Maingueneau (2010), 
é a que possibilita uma análise do discurso polêmico a partir das práticas dis-
cursivas no meio que ele se exerce, em um lugar e momento determinados. Por 
fim, Maingueneau (2010) refere-se à dimensão semântica, que, segundo ele, é a 
menos evidente, uma vez que o foco desta são “as próprias identidades que ao 
mesmo tempo pressupõem e constroem os conflitos” (MAINGUENEAU, 2010, 
p. 195). Nessa dimensão surge a característica que diferencia o polêmico de ou-
tros registros: ela determina o limite que impede que uma identidade discursi-
va seja ameaçada. Portanto, para que haja polêmica, é necessário que sujeitos 
que estão em determinado lugar considerem certos enunciados intoleráveis, 
“a ponto de julgarem necessário entrar em conflito com a suposta fonte desses 
enunciados” (MAINGUENEAU, 2010, p.195).

Para este trabalho, recorreremos ao texto de Maingueneau (2010), apenas 
no que diz respeito à dimensão enunciativo-pragmática, e, ainda mais precisa-
mente, ao conceito de terceiro espectador, o qual nos será útil quando formos 
analisar enunciados que materializam efeitos de sentido relacionados à pre-
sença de uma terceiro espectador.



2. ANÁLISES

Neste tópico, apresentamos as análises feitas a partir dos pressupostos 
teórico-metodológicos já explicitados. Recorremos a textos que abordam a re-
gulamentação da prostituição e que, como já dito, materializam certa memó-
ria discursiva sobre os direitos humanos. Os textos são: “Prostituição: Direitos 
humanos e realidades concretas dificultam posição da ONU”, de Ana Tomás 
(2017); “Regulamentar a prostituição é um passo para conquista de direitos”, 
de Camila Sposito (2016); “Abolir a prostituição: um tratado feminista de direi-
tos humanos”, de Khatleen Berry (2018 [2012]); e “Regulamentação da Pros-
tituição: não há resposta fácil para questões complexas”, de Jandyra Uehara 
Alves (2014).

As análises indicam que, quando os textos retomam a memória dos direi-
tos humanos para tratar da polêmica em torno da profissionalização ou da não 
profissionalização da prostituição, há a materialização de pelo menos quatro 
efeitos de sentido. 

O primeiro aqui apresentado defende que os órgãos que legislam acer-
ca dos direitos humanos funcionam como uma espécie de terceiro espectador 
(MAINGUENEAU, 2010) e, por isso mesmo, têm a função de mediar a polêmica 
e de definir qual seria a solução mais “justa” para a questão. Vejamos, abaixo, o 
referido excerto:

Excerto 1:
E a ONU Mulheres está no meio dessas duas visões?
A nossa tarefa não é precipitar-nos para apoiar este ou aquele lado. O nosso tra-
balho orienta-se sempre pelas diretivas internacionais, o CEDAW e o Protocolo de 
Palermo são algumas delas, mas a ONU Mulheres também ouve o que as próprias 
mulheres têm a dizer sobre esse assunto. E algumas dizem que é preciso repensá-
-lo. Uma coisa é certa, é muito claro pelos testemunhos das mulheres, que sempre 
contaram muito para nós, que a criminalização das mulheres que ganham o seu sus-
tento através da prostituição é extremamente perigosa. (TOMÁS, 2017, grifamos).

No trecho em destaque, no excerto, constatamos que a ONU Mulheres se 
coloca como um terceiro elemento, reforçando um lugar de destaque no que 
diz respeito à possibilidade de entender e legislar sobre a questão da prosti-
tuição, ou seja, como um terceiro espectador, como definido por Maingueneau 
(2010), como aquele que pode assumir as regras da polêmica. Nesse sentindo, 
o pronome “nós” produz um efeito de um “eu” coletivo e autossuficiente, que 
está acima da polêmica entre contrários e favoráveis à regulamentação, como 
se fosse convocado a mediá-la.



Outro efeito de sentido produzido é o de que as mulheres, categorizadas 
como prostitutas, não fazem parte efetivamente da ONU Mulheres, pois a refe-
rida Organização se coloca à parte das mulheres prostitutas, tratando-as como 
distintas dela. A esse respeito, vejamos o próximo excerto:

Excerto 2
As mulheres que estão nessa situação são frequentemente alvos preferenciais de 
abusos e violência, é-lhes negada proteção policial e pelo sistema judicial, ao qual 
têm direito, e são muitas vezes, senão sempre, estigmatizadas nas comunidades 
onde vivem, acabando por ter de as abandonar. Portanto, temos de garantir a pro-
teção às mulheres que se prostituem, independentemente de se considerar isso, a 
prostituição, uma exploração ou uma forma de trabalho. A nossa preocupação prin-
cipal deve ser a segurança e o bem-estar das mulheres. (TOMÁS, 2017, grifamos).

A expressão referencial definida “as mulheres” produz um efeito de sen-
tido de que as prostitutas e a ONU Mulheres estão em diferentes posições na 
discussão acerca da regulamentação da prostituição. O verbo “temos” marca 
novamente essa distinção: a ONU Mulheres se apresenta como um “nós” que 
garante direitos e protege às prostituas, aqui apresentadas como “o outro” (as 
mulheres que se prostituem). Ainda nesse excerto, vemos mais uma retomada 
do efeito de terceiro espectador no trecho “deve ser”, pois, tal expressão indica 
que a ONU Mulheres determina o que deve ou não ser feito, uma vez que se 
apresenta uma autoridade reguladora. 

O segundo efeito de sentindo que constatamos, nos textos analisados, é o 
de que o trabalho é um direito humano fundamental e, por isso, a prostituição, 
vista por esse discurso como sendo um trabalho sexual, precisa aderir às re-
gras que regem o mercado, o que coaduna com o discurso capitalista burguês, 
segundo o qual é preciso aderir à lógica do mercado, estabelecendo funções 
definidas para empregados e empregadores. Sobre esse segundo efeito, veja-
mos o excerto 3:

Excerto 3
Como profissionais, as prostitutas contarão com o Estado ao seu lado para se de-
fenderem dos cafetões sem que percam o seu ganha-pão ou caiam nas mãos de 
policiais mal preparados. Suas condições de trabalho serão regulamentadas pelo 
Estado, não ficarão na discricionariedade dos puteiros (SPOSITO, 2016).

O trecho “as prostitutas contarão com o Estado” é um pré-construído que 
materializa o efeito de que o Estado estará ao lado das prostitutas, caso a regu-
lamentação seja aprovada, o que remete a memória de um discurso capitalista 
burguês, que afirma garantir direitos aos trabalhadores. Ainda no excerto 3, no 



trecho “suas condições de trabalho serão regulamentadas pelo Estado”, vemos 
outro pré-construído, que produz um efeito de sentido de que o Estado irá re-
gulamentar as condições de trabalho das prostitutas, se essas forem definidas 
como profissionais, o que, novamente, remete à memória de um discurso capi-
talista burguês.

A memória de um discurso capitalista-burguês é retomado mais uma vez 
no excerto 4:

Excerto 4:
A questão da aposentadoria é particularmente cruel para as prostitutas, pois o tra-
balho sexual é uma carreira estafante e curta, que acaba sem qualquer garantia de 
descanso (SPOSITO, 2016, grifamos).

Ainda no excerto 4, certa memória discursiva sobre os direitos humanos é 
materializada no o trecho “A questão da aposentadoria é particularmente cruel 
para as prostitutas”; há, nesse caso, a materialização de um pré-construído se-
gundo o qual a aposentadoria das prostituas é algo cruel, o que remete a um 
de discurso para o qual ser cruel com o trabalhador vai de encontro aos di-
reitos humanos, uma vez que profissionalizar a prostituição significa garantia 
de direitos. Em “o trabalho sexual é uma carreira estafante e curta”, temos o 
pré-construído de que a prostituição já é um trabalho, e que, como carreira, 
vincula-se também a questões trabalhistas, o que, de certa forma, também se 
relaciona com a memória dos direitos humanos. 

O terceiro efeito de sentido que verificamos nos textos que abordam a re-
gulamentação da prostituição é o de que os órgãos internacionais que tratam 
dos direitos humanos, a exemplo da ONU, têm a função de promover a “aboli-
ção da prostituição”, vejamos:

Excerto 5
[...] chegou a hora de um tratado da ONU reforçar os esforços para acabar com 
a prostituição [...] No outono de 1991, propus a Convenção Contra a Exploração 
Sexual para o Grupo de Trabalho da Comissão de Direitos Humanos das Nações 
Unidas sobre Escravidão. [...] Agora, em 2012, o ativismo feminista renovado está se 
formando em torno do movimento para abolir a prostituição. A Convenção Contra 
a Exploração Sexual, se trazida por ativistas feministas e ONGs para as Nações Uni-
das, serviria para apoiar tanto a abordagem estado-por-estado quanto a abordagem 
regional, como a campanha que a França está levando para a União Europeia, e 
oferece um amplo guarda-chuva para tornar todas as formas de exploração sexual 
uma violação dos direitos humanos.” (BERRY, 2018 [2012], grifamos).



No excerto acima, o termo “abolir a prostituição” é um pré-construído que 
remete a uma memória segundo a qual a prostituição seria uma espécie de 
escravidão e que caberia, portanto, àqueles que lutam pelos direitos humanos, 
aboli-la da sociedade. Ainda no excerto 5, o trecho “tornar todas as formas de 
exploração sexual uma violação dos direitos humanos” remete à memória dis-
cursiva de que a prostituição é exploração sexual e, por isso, viola os direitos 
humanos.

O quarto efeito de sentido que encontramos nos textos é o de que utilizar 
a sexualidade de uma pessoa é uma forma de violação dos direitos humanos, 
como mostra o próximo excerto:

Excerto 6
No dia 3 de dezembro, o Coletivo Nacional de Mulheres da CUT firmou posiciona-
mento contrário à proposta de regulamentação da prostituição do deputado Jean 
Willys do Psol [...] “a prostituição é exploração sexual porque nela se obtém pra-
zer sexual mediante a utilização abusiva da sexualidade de uma pessoa, anulan-
do os seus direitos à dignidade, igualdade, autonomia e bem estar.” (ALVES, 2014, 
grifamos).

O trecho “a prostituição é exploração sexual porque nela se obtém prazer 
sexual mediante a utilização abusiva da sexualidade de uma pessoa” remete 
a memória de que prostituição é uma forma de exploração sexual. A palavra 
“abusiva” adjetiva “utilização de prazer sexual”, o que retoma a memória de 
que prostitutas se encontram em estado de vulnerabilidade em relação à pros-
tituição, a qual funciona como uma forma de exploração sexual, não sendo, por-
tanto, fruto de uma livre escolha. Ainda no excerto 6, os direitos a que o enun-
ciador se refere no trecho “anulando os seus direitos à dignidade, igualdade, 
autonomia e bem estar” retomam certa memória discursiva acerca dos direitos 
humanos, afirmando que a prostituição é uma anulação desses direitos, e que 
por isso, não deve ser regulamentada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas análises aqui realizadas, confirmamos que os pré-cons-
truídos materializados e os argumentos utilizados pelos textos contrários e 
favoráveis à regulamentação da prostituição, analisados para este trabalho, 
materializam uma memória discursiva, como conceituada por Pêcheux (1999 
[1983]), relacionada aos Direitos Humanos. Pudemos constatar, ainda, que es-
ses discursos recorrem a essa memória discursiva como forma de argumentar 
e de defender seus respectivos posicionamentos na polêmica entre contrários 
e favoráveis à regulamentação da prostituição.
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OS GESTOS COMO CATEGORIA DE ANÁLISE 
E PARTE DO SISTEMA DA LÍNGUA: 

uma visão historiográfica.
Daniel Rodrigues Cavalcanti46 

Marianne Carvalho Bezerra Cavalcante47

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo principal discutir a construção dos gestos 
como categoria de análise e elemento do sistema da língua, premissa adotada 
por parte dos estudos em aquisição, e reflete sobre a construção de categorias 
na linguística ao longo do desenvolvimento de suas reflexões.

O surgimento de um fazer científico é também o momento de construção 
de premissas que se baseia em um clima de opinião (AUROUX, 2014) e em ver-
dades do pensamento filosófico/científico de uma época. Assim, investigar o 
nascimento de uma ciência é um movimento necessário para todos aqueles que 
desejam aprofundar-se no conhecimento sobre o próprio fazer de pesquisa.

Quando falamos em linguística é importante mensurar o nascimento das 
influências que constituíram (constituem) o ponto pacífico de nascimento das 
investigações sobre a linguagem. Por muito tempo, e ainda hoje através das 
consequências deste modo de pensar, dominou uma visão retilínea de cons-
trução de saberes que nos leva a dois equívocos principais, sendo o primeiro já 
superado largamente: 1) as línguas evoluem ao longo da história, sempre pro-
gredindo para um código melhor e mais elaborado; 2) o conhecimento sobre a 
linguagem também progride, garantindo a constituição de reflexões cada vez 
mais apuradas e teoricamente sofisticadas. (cf. FIORIN, 2008; AUROX, 2014)

Hoje temos na área de aquisição de linguagem uma série consolidada de 
estudos sobre gestos no período de aquisição (cf. CAVALCANTE, 2018; KEDON, 
2009; MCNEILL, 2000). Essa linha de estudos nos mostra como a tese da ma-

46 Mestrando em linguística pelo PROLING/UFPB, membro do Núcleo de Estudos de Alfabetização em Linguagem 
e Matemática (NEALIM).
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em Linguagem e Matemática (NEALIM).



triz gestuo-vocal deve ser levada a sério em reflexões sobre a natureza do ma-
terial linguístico humano.

DISCUSSÃO

Em verdade, o conhecimento sobre a linguagem – assim como toda a gama 
das atividades humanas – passa por processos de uso e desuso, declínio e as-
censão, aprofundamentos e simplificações, de acordo com os mais diversos e 
ricos eventos históricos. Conceber as reflexões sobre a linguagem como um 
eterno acúmulo de saberes é um erro epistemológico, assim como seria o opos-
to: uma visão que ignore os caminhos históricos do conhecimento linguístico.

Isto significa dizer que os processos de continuidade e ruptura são coe-
xistentes e não configuram fenômenos absolutos. Robins (1976) aponta que 
“os resultados práticos e teóricos da linguística grega foram levados a Roma” 
e que por continuidade teriam alcançado toda a linguística europeia, garan-
tindo que cada estudioso teria total conhecimento das reflexões produzidas 
anteriormente. 

As recentes reflexões da Historiografia Linguística apontam para um ca-
minho mais complexo. As reflexões sobre a linguagem teriam sim, em certo 
nível, uma continuidade. Mas sofreriam influências das mais diversas, o que 
não permite a visualização da construção do conhecimento como uma escada 
em ascensão. O fazer historiográfico permite ao pesquisador fugir da crônica 
cronológica e conceber a construção das ideias enquanto fatos epistemológicos 
e não apenas pontos situados no tempo. Assim, é possível estabelecer ligações 
entre abordagens linguísticas (de linguagem) à revelia das marcas do tempo.

O recente trabalho de Vieira (2018) defende a existência de um Paradigma 
Tradicional de Gramatização (PTG) que pode ser compreendido como um elo 
de ligação entre diversos momentos dos estudos da linguagem sem estabele-
cer um continuísmo histórico forçado para além dos fatos, pois a ligação seria, 
antes de tudo, epistemológica e metodológica.

Isto significa dizer que, entre outras coisas, apontar o Renascimento como 
momento de ruptura nos estudos sobre a linguagem (COSERIU, 1980; ALMEI-
DA, 2003) não é seguro se observarmos apenas o corpus eleito para os traba-
lhos da época, pois, alterar o idioma não significa uma alteração nos procedi-
mentos, objetivos e teorias utilizados. 

Seguindo a linha historiográfica de Vieira (2018), Auroux (2014), Milroy 
(2011) e Borges Neto (2012) propomos uma reflexão sobre a constituição das 
categorias de análise da linguística e suas relações com as categorias estabe-



lecidas pelo PTG que se fundamentam no processo inicial de construção de 
ferramentas linguísticas, em especial as gramáticas e dicionários. 

Este trabalho busca evidenciar como os estudos dos gestos em aquisição 
de linguagem (KENDON, 1988; 2009 e McNeill 1985; 1992; 2000) configuram 
um avanço no escopo de análise da linguística, uma vez que os estudos da lin-
guagem, mesmo os atuais, possuem na tradição o ancoramento de suas cate-
gorias de análise e bases epistemológicas. É na composição das partes do dis-
curso, feita pelos filósofos clássicos, que ainda estão baseadas boa parcela das 
reflexões da linguística moderna. Os estudos em gestualidade se configuram 
como uma fuga desse padrão, na medida em que estabelecem uma nova cate-
goria de análise da linguística e do material composicional da própria língua.

Assim, a constituição dos vários continua gestuo-vocais propostos por 
Kendon e McNeill são uma ruptura parcial com a tradição dos estudos da lin-
guagem, abrindo espaço para uma nova concepção de língua que entrega aos 
gestos funções e relevância próximas às do material fônico. Esse movimento é, 
de certa maneira, uma quebra da supremacia da escrita nos estudos da lingua-
gem, pois, a escrita, ao fixar a linguagem, coloca diante do sujeito a necessidade 
de construir técnicas e normas que não abrangem o todo da linguagem huma-
na (cf. SOUSA, 2012).

Em outras palavras: podemos considerar que a linguística, ao eleger as 
categorias da tradição gramatical como ponto de partida de análise se funda-
menta em um clima de opinião e em um movimento de continuidade com um 
conhecimento linguístico que é baseado em instrumentos de avaliação e regu-
lamentação da escrita, aplicando-o ao código e à própria língua. A consequên-
cia natural disto é a total ausência dos estudos de gestos no fazer da ciência 
nascente.

Ainda neste ponto, aqui lembramos das considerações bakhtiniana sobre 
o objetivismo abstrato que cria categorias só existentes para aqueles que a con-
sideram como existentes, fenômeno muito próximo ao debate de Bagno (2011) 
ao tratar do conceito de hipóstase. O que também pode ser dito nas palavras 
de Borges Neto:

a Linguística não teoriza sobre um objeto observacional, mas sim sobre um objeto teórico já cons-
tituído pela gramática tradicional. Ou seja, a Linguística naturaliza os objetos teóricos da gramática 
tradicional e os protocolariza, confundindo-os com a própria realidade (BORGES NETO, 2013).

Ao longo do desenvolvimento das pesquisas em aquisição de linguagem 
encontramos diversas perspectivas de análise que se filiam de alguma maneira 
a alguma concepção predominante na linguística daquele contexto. Nos filia-
mos a concepção que propõe que o gesto faz parte do sistema da língua, pois 
sabemos que



É clássico o debate público proposto por McNeill (1985) e que possibilitou diversas publicações na 
“Psychological Review” sobre o estatuto do gesto como um elemento não verbal, colocando de 
um lado psicolinguístas como Brian Butterworth, Pierre Feyereisen, e Uri Hadar e de outro McNeill 
(BUTTERWORTH; HADAR 1989; FEYEREISEN 1987; McNEILL1985, 1987, 1989). 
O cerne da discussão foi a iniciativa de McNeillem considerar o gesto enquanto elemento linguístico 
e não como extralinguístico. Mas é somente na publicação do livro “Hand and Mind. What gestures 
reveal about thought” (McNEILL, 1992), que se torna robusta a concepção de gesto e fala como algo 
integrado – uma matriz cognitiva – tese esta defendida desde os primeiros trabalhos de Kendon 
(1972, 1980; 1981, 1990) e sistematizada por McNeill (1992). A partir de então uma rede começa a 
se estruturar tendo como concepção básica a premissa de que gesto e fala compõem uma matriz. 
Logo, ao discutir língua(gem) torna-se fundamental atribuir à gestualidade seu papel de copartíci-
pe. (CAVALCANTE, 2018, p.7)

Estudos mais antigos como os de Bloomfield (1933), Bruner (1975), Pike 
(1967) costumam tomar os gestos como uma expressão primitiva do que viria 
a ser a língua, ressalvas feitas as considerações de Bruner, muito à frente de sua 
época. Mais recentemente, Tomasello (2006) defende que o gesto guarda um 
lugar discursivo para as palavras. Essa concepção se afasta de diversas manei-
ras da realidade dos fatos, mas não faremos este debate aqui. 

O nosso foco, na constituição do gesto como categoria de análise de aquisi-
ção, nos faz refletir em como a concepção tradicional de língua interferiu e in-
terfere nas categorias de análise da linguística moderna, em especial os gestos. 

Então, temos um debate histórico que serve como explicação para o pro-
cesso de construção da linguística e suas autorizações e proibições, assim como 
o guia de suas análises.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conclusão inicial deste debate é clara. O processo de gramatização48 es-
tabeleceu as bases epistemológicas da tradição gramatical que por sua vez foi 
utilizada como parâmetro e base de suporte para o então surgimento da lin-
guística estruturalista. A consequência imediata disto é retirada dos aspectos 
enunciativos (no sentido de elementos da língua em funcionamento) do escopo 
de análise.

A chamada virada pragmática pode ser tida como uma ruptura com parte 
dessa tradição – assim como os estudos dos gestos podem ser vistos como con-
sequência daquela – e sensibilizou a linguística para a necessidade de pensar 
sobre si mesma.

48 Gramatização é um conceito de Auroux (2014) que estabelece o surgimento de gramáticas e dicionários como 
base para a reflexão sobre a própria língua.



Assim, podemos afirmar que os estudos sobre os gestos não aconteceram 
amplamente antes dos anos de 1970 por dois motivos principais: 1) a tradição 
de estudos da língua não abarcava esta parte do fenômeno da língua e 2) os ins-
trumentos modernos de observação (câmeras e computadores) propiciaram 
melhorias no nível de análise da língua em seu real funcionamento.

Por fim, mas não menos importante, o clima de opinião define boa parte 
daquilo que se considera como parte essencial dos estudos de uma ciência, tal 
como boa parte do gerativismo ainda não considera o gesto como um ponto a 
ser analisado, os estudiosos primeiros de aquisição não poderiam considerar 
os gestos como um elemento de análise na medida em que não existia abertura 
científica para tal.
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MULTIMODALIDADE EM 
AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: 

A sincronia do dêitico com o prosódico vocal
Daniel Rodrigues Cavalcanti49 

Marianne Carvalho Bezerra Cavalcante50

INTRODUÇÃO

Estudos como os de Cavalcante (1994), Ávila-Nóbrega (2010), Barros 
(2012), Nunes (2016; 2018) envolvem a multimodalidade em aquisição da lin-
guagem sob um olhar interacionista, estes, propõem que a linguagem é adqui-
rida a partir de trocas sociais do bebê com um adulto e nessa interação tem 
como componentes principais o gesto e a fala. A multimodal na aquisição da 
linguagem pressupõe que gestos e fala são indissociáveis e estão numa mesma 
matriz de produção a qual são constituídos por um único sistema linguístico, 
ou seja, há ocorrência de gestos ao longo da fala (McNEILL 1985).

Adotamos a tipologia gestual proposta por McNeill e Levy (1982) que 
apresentam os gestos: ritmados, dêiticos, icônicos e metafóricos. Nesta pes-
quisa damos ênfase no gesto dêitico, estes gestos são demonstrativos ou dire-
cionais e geralmente produzidos pelo dedo indicador, conhecido como o ges-
to de apontar. Além dos gestos, outro elemento importante neste estudo é a 
prosódia, para classificá-la partimos da proposta de Barros (2012) que busca 
dar conta das produções linguísticas infantis e desenvolve uma proposta de 
contínuo vocal que engloba balbucio, jargão, holófrases e blocos de enunciado. 

Tem-se por objetivo compreender como se estrutura a sincronia gestuo-
-vocal nas interações adulto-criança como espaço de funcionamento multimo-
dal, especificamente mapear a sincronia dos gestos dêiticos com o prosódico 
vocal e o contexto o qual essa sincronia se estabelece.

49 Mestrando PROLING/UFPB. 
50 Orientadora de pesquisa e Profª Drª do PROLING/UFPB, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Alfabetização 
em Linguagem e Matemática (NEALIM).



1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Observando pela vertente interacionista, a aquisição da linguagem é pro-
piciada a partir de uma interação social, ou seja, a linguagem tem função social 
e ocorre dentro de um contexto de comunicação. Sendo assim, o ambiente so-
cial estabelece uma função primordial neste processo de aquisição, ela é desen-
volvida a partir de trocas sociais, além de ser o processo pelo qual a criança se 
torna sujeito na linguagem (SCARPA, 2001). 

Bruner (1983) acrescenta a importância da interação da criança com o 
adulto, considerando como interlocutor principal dessa interação a mãe, disto, 
observa-se a interação da dupla Díade (mãe-bebê). Nos momentos de intera-
ção da criança com a mãe, tem-se a presença da “fala dirigida à criança”, este é 
um componente que faz da criança um parceiro ativo nesse processo, essa fala 
dirigida à criança facilita o desenvolvimento da linguagem no infante por ele 
está participando de forma ativa de um contexto interativo. Os bebês desde a 
vida intrauterina são seres sociais, pois estão em contato com a interação no 
contexto o qual estão inseridos indiretamente. 

Nessa perspectiva, aliada à concepção de que a língua/linguagem é uma 
instância multimodal na qual propõe que o gesto e a fala são indissociáveis 
(MCNEILL, 1985), Ávila-Nóbrega (2010) apresenta o Envelope Multimodal da 
aquisição da linguagem, em que são mesclados os elementos da dialogia que 
são os gestos, o olhar e a produção vocal. Neste sentido, o autor observa a si-
multaneidade dos gestos recorrentes na fala, considerando que a criança desde 
o nascimento já é sujeito interativo linguisticamente desde que o outro permita 
a noção de língua dentro da multimodalidade. Os gestos não desaparecem nem 
tão pouco são substituídos pela fala, mas deve ocorrer concomitante a esta, ou 
seja, ele não é responsável por reservar o lugar para a fala, mas atua como co-
participante da matriz da linguagem, estando envolvidos numa multiplicidade 
de movimentos comunicativos, incluindo não só os movimentos das mãos e 
braços, mas também as expressões faciais e trocas de olhares.

Sendo assim, consideramos ainda que desde seu nascimento, a criança já é 
inserida como sujeito interativo linguisticamente desde que o outro conceba a 
noção de língua enquanto instância da multimodalidade, ou seja, é permitir ao 
infante o uso dos gestos na sua fala e estimular o uso natural do corpo, McNeill 
e Levy (1982) que apresentam as tipologias gestuais, são elas:

Gestos icônicos estão estreitamente ligados ao discurso, servindo para 
ilustrar o que está sendo dito, por exemplo, quando uma pessoa demonstra 
um objeto físico usando as mãos para mostrar seu tamanho; Gestos metafó-
ricos são parecidos em sua superfície com os gestos icônicos, contudo, pos-
suem a particularidade de referirem expressões abstratas; Gestos dêiticos são 



os demonstrativos ou direcionais; geralmente acompanham as palavras como 
“aqui”, “lá”, “isto”, “eu” e “você”. São movimentos de apontar; Gestos ritmados 
(beats) são nomeados assim porque aparecem como o tempo da batida musi-
cal; as mãos se movem no mesmo ritmo da pulsação da fala.

Barros (2012) busca compreender a inserção da criança na língua mater-
na para dar conta das produções linguísticas infantis uma proposta de contí-
nuo vocal que engloba balbucio, jargão, holófrases e blocos de enunciado. Que 
seriam: 

Fonte: Barros (2012, p. 50).

Essa classificação nos permite observar e compreender o processo/fun-
cionamento da produção vocal do infante no período de aquisição da lingua-
gem, facilitando assim a associação da produção oral com a produção gestual. 
Mesmo em situações com poucas palavras – as que dificultam o entendimento 
do que está sendo dito – os gestos vão permitir a compreensão da fala a partir 
do contexto o qual está inserido.

A aquisição da linguagem em crianças portadores da Síndrome de Down, 
também conhecida como de trissomia 21 pela disfunção cromossômica no par 
21, ocorre de forma mais lenta, por ser uma síndrome que causa alterações glo-
bais no desenvolvimento da criança, sua causa ainda é desconhecida, No entan-
to, o principal fator de risco para a SD é a idade materna avançada. O desenvol-
vimento intelectual é limitado, há estudos que acreditam no amadurecimento 
dessas limitações através da estimulação, que seria o reforço da interação da 
criança e do adulto. A SD não é contagiosa e nem progressiva. Na figura abaixo 
podemos ver a deficiência cromossômica do par 21:



Fonte: Lima, 2016.

Seu processo de aquisição da linguagem é mais lento por alguns fatores 
sintomáticos que resultam em déficits nas habilidades motoras orais, seriam 
eles:

- Hipotonia facial – é a diminuição da força do tônus muscular na região facial, o que acarreta na 
dificuldade de articulação da boa;
- Oclusão labial pobre – é a movimentação dos lábios (o abrir e o fechar);
- Empobrecimento do controle nos movimentos de língua – esse sintoma prejudica o processo de 
produção oral do infante, por não ter o controle da língua;
- Estabilidade da mandíbula dificultada – seria o controle da mandíbula.

Desse processo Lima (2016) acrescenta que:

“A linguagem da criança com SD se desenvolve de forma mais lenta e atrasada quando comparada 
à de crianças com desenvolvimento típico de linguagem, em decorrência das alterações cognitivas e 
neurológicas inerentes à síndrome; da falta de estímulos adequados durante a interação mãe-bebê; 
do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor; dos problemas respiratórios, cardíacos e auditi-
vos; e das alterações no sistema estomatognático (ANDRADE, 2006 apud LIMA 2016).”

Em suas pesquisas Lima (2016) analisa o processo constitutivo da matriz 
linguística da criança com síndrome de Down em contexto clínico. A analise foi 
realizada através de filmagens de uma tríade terapeutas-criança na Clínica-Es-
cola de Fonoaudiologia de uma Instituição de Ensino Superior da Paraíba: as 
terapeutas eram estudantes de Fonoaudiologia, extensionistas de um projeto 
que promovia intervenção fonoaudiológica a indivíduos com SD; Posterior-
mente, os vídeos foram analisados no software ELAN, a fim de descrever quanti 
e qualitativamente as relações linguísticas construídas entre as linguagens dos 
sujeitos. Constatou-se que a intervenção fonoaudiológica favoreceu o processo 
de constituição da matriz linguística da criança com síndrome de Down, que 
pode ser verificado pela ampliação da quantidade de produções vocais e ges-
tuais em algumas sessões analisadas.



2. METODOLOGIA

Nossos dados foram extraídos de um corpus do LAFE (Laboratório de 
Aquisição da Fala e da Escrita) filmados longitudinalmente, utilizou-se duas 
díades, a Díade 1 consiste em uma criança típica filmada situação naturalís-
tica e a díade 2 atípica portadora da síndrome de down filmada em situação 
terapêutica.

Os dados correspondem a registros quinzenais feitos em vídeo com du-
ração média de vinte minutos cada, gravados em situação natural na casa da 
díade, foi trabalho com a Díade C: Faixa etária 12 a 27 meses e os dados em 
situação terapêutica (criança SD), foi utilizado a Díade X: Faixa etária 12 a 24 
meses.

Na análise de dados usamos o software ELAN, que permite a transcrição 
e anotações das análises em linhas denominadas de trilhas. A criação dessas 
trilhas e suas nomeações são determinadas pelo pesquisador/transcritor. Es-
sas trilhas permitem fazer anotações de determinado registro no tempo exato. 
O mesmo é um Software que traz vantagens para qualquer pessoa que neces-
site utilizá-lo, ele é gratuito e não apresenta dificuldades no manuseio, além 
de apresentar vantagens no processo de transcrição e organização de dados. 
Proporciona ainda ao pesquisador a elaboração de quadros (mesclas) que per-
mitem a visualização de componentes multimodais de maneira concomitante. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

1º sessão Díade SD – 02 anos, 08 meses e 07 dias:

Contexto: A criança e Profissional 1 (P1) estão na sala de atendimento. 
Interagem com um conjunto de brinquedos representativos de animais e de 
instrumentos musicais, sentadas no chão uma de frente para outra, começam 
a interação. 

Cena 1: No momento de interação a criança está cercada de brinquedos, 
e conhecendo cada um deles. Qual a P1 pergunta qual o brinquedo que ele 
gostou, ele já está com outro objeto de mão (guitarra de brinquedo) e faz uso 
desse objeto para mostrar a galinha de pelúcia para a P1. Ele aponta – Gesto 
dêitico – com a mão esquerda para a galinha usando o objeto e diz “cooo-có” ( 
Holófrase).



2º sessão Díade SD – 03 anos, 1 mês e 13 dias:

Contexto: A P1 esconde o carrinho no armário e pede para a criança pro-
curar o carro pela sala, a criança olhando pela sala e aponta para o armário, a 
P1 estimula a criança a falar.

Cena 1: Após a criança guardar os brinquedos, a P1 esconde o carrinho 
que a criança estava brincando e a estimula a procurar pela sala. A criança ca-
minha pela sala e não o encontra, olha pra a P1 e aponta para o armário com o 
dedo indicador (gesto dêitico) e fala “cainho” (holófrase). Esse processo dura 
aproximadamente 2 minutos e meio.

1º sessão Díade Típica – 01 anos, 0 meses:

Contexto: A Díade (criança 1 ano) está no quarto com brinquedos espa-
lhados pelo chão.

Cena 1: A criança está folheando uma revista em interação com mãe (ima-
gem 1 e 2) – atenção conjunta – e a criança aponta com dedo indicador direito 
para uma imagem da revista, mostrando para mãe. No momento que a criança 
aponta (imagem 3) fala “tuta”.



2º Sessão Díade Típica – 01 anos, 02 meses:

Contexto: A Díade (criança 1 ano; 2 meses) está no quarto com brinque-
dos espalhados pelo chão, próximo a um baú de brinquedos.

Cena 1: A díade está no quarto com brinquedos espalhados no chão. A 
mãe apresenta brinquedos à criança e oferece um relógio de pulso – atenção 
conjunta –, a criança diz “óóóh” e aponta com o dedo indicador direito (imagem 
2) para o baú de brinquedos.

Diante dos recortes, pode-se observar que os gestos dêiticos estão pre-
sentes em todas as sessões sendo um dos mais recorrentes e em contexto de 
atenção conjunta, é acompanhado em sua maioria das holófrases. Vejamos nos 
gráficos abaixo:

Fonte: Dados da pesquisa/ Díade SD.

Os dados comprovam a sincronia dos gestos dêiticos com as holófrase em 
80%, os outros 20% estão em sincronia com os blocos de enunciados. Ambas 
das sincronias ocorreram em contexto de atenção conjunta. A Atenção conjun-
ta é um elemento primordial para o início de uma interação linguística, além 
disso, engloba fatores multimodais como a fala, olhar, expressão faciais e os 
gestos (TOMASELLO, 2003).



Fonte: Dados da pesquisa/ Díade típica. 

O gesto dêitico tem 100% de sincronia com as holófrases, as holófrases 
não teve sincronia com nenhum outro gesto. Observou-se também que esta 
sincronia ocorreu em contexto de atenção conjunta (AC), consideramos como 
AC apenas a cenas em que realmente houve a construção da mesma, quando a 
mãe ou a criança chamava atenção do objeto e não houve resposta do parceiro 
comunicativo consideramos como demais contextos. Neste caso, avaliou-se a 
sincronia das holófrases com as produções gestuais diferentemente da díade 
SD mostrou-se a sincronia do gesto dêitico com o prosódico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como exposto no decorrer desse trabalho, buscamos discutir a sincro-
nia entre a fala e os gestos infantis no processo de aquisição da linguagem, 
especificamente a sincronia do gesto dêitico com as holófrases e caracterizar 
o contexto dessa sincronia. Os gestos Dêiticos estão presentes nos momentos 
da interação da díade, em ambas das situações houvera sincronia desses ele-
mentos. Comprova-se que existe a sincronia do gesto e da fala, ou seja, estão 
numa mesma matriz linguística e os gestos são coparticipantes do processo de 
aquisição da linguagem. 

Além disso, percebe-se que as produções desses gestos aliados a produ-
ção vocal auxiliam na aquisição da linguagem do infante e a estimulação nas 
interações mãe-bebê são de suma importância para a maturação linguística da 
criança. Principalmente no caso da criança com SD, já que apresenta um atraso 
na maturação linguísticas, a multimodalidade proporciona a essas crianças um 
meio de comunicação que engloba outros elementos como os gestos. Vimos 



também que independente da patologia/atraso que a criança apresentar a sin-
cronia entre gesto dêitico e holófrase independe desses aspectos.
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OS EFEITOS DE SENTIDO DAS POSTAGENS 
DO PAPA FRANCISCO NO TWITTER: 

mobilização da memória discursiva que 
enaltece valores sociais e humanos.

Francisco Santana de Oliveira51

RESUMO: O objetivo principal deste trabalho é discutir os efeitos de senti-
do das postagens do Papa Francisco no Twitter em período eleitoral no Brasil. 
Como Chefe de Estado e líder religioso, o Papa Francisco se utiliza da rede so-
cial para se comunicar com os fiéis da Igreja Católica, além de escrever mensa-
gens de cunho político que expõem sua atuação de cunho social em todo mun-
do. Neste trabalho, a Análise do Discurso de linha francesa ocupará espaço no 
referencial teórico mobilizando conceitos como memória discursiva e efeitos 
de sentido de Pêcheux, Eni Orlandi, Indurski, entre outros. A Análise do Discur-
so também será utilizada como procedimento metodológico. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa de método dialético. O corpus utilizado para análise será a 
conta do Papa do Twitter e a discussão dos resultados serão sobre os “twitters” 
do pontífice na rede social escritos no mesmo período eleitoral no Brasil em 
2018. A conclusão aponta a inserção do Papa em temas políticos por meio da 
ferramenta mesmo não se posicionando abertamente no processo eleitoral da 
nação. É possível observar a atuação de Bergóglio enquanto Papa e Chefe de 
Estado na rede social e sentidos são mobilizados e discutidos na sociedade por 
meio da participação (in)direta no twitter.

Palavras-chave: Efeitos de sentido; memória discursiva; Papa Francisco; 
twitter; valores humanos.

Abstract: The main objective of this work is to discuss the effects of the 
meaning of the posts of Pope Francisco on Twitter in electoral period in Brazil. 
As head of state and religious leader, Pope Francisco uses the social network 
to communicate with the faithful of the Catholic Church, as well as writing po-
litical messages that expose his social role worldwide. In this work, the Dis-
course Analysis of French Line will occupy space in the theoretical reference 
mobilizing concepts like discursive memory and effects of sense of Pêcheux, 
Eni Orlandi, Indurski, among others. Discourse Analysis will also be used as 
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a methodological procedure. It is a qualitative research of dialectical method. 
The corpus used for analysis will be the account of the Pope of Twitter and the 
discussion of the results will be on the “twitters” of the pontiff in the social 
network written in the same electoral period in Brazil in 2018. The conclusion 
points the insertion of the Pope in political subjects through of the tool even 
if it does not position itself openly in the electoral process of the nation. It is 
possible to observe the performance of Bergóglio as Pope and Head of State in 
the social network and senses are mobilized and discussed in society through 
direct (in) participation in twitter.

Keywords: Sense effects; discursive memory; Pope Francisco; twitter; hu-
mans values.

INTRODUÇÃO

As ferramentas tecnológicas de comunicação, em especial os aparelhos 
móveis, exercem papeis que superam meramente a função de informar. Entre-
tenimento, pesquisa, memória e relacionamento são algumas das atribuições 
que ajudam a definir o papel da tecnologia nos dias de hoje em especial através 
das redes sociais. 

Vive-se numa época em que qualquer indivíduo que faz parte de uma 
realidade minimamente democrática e capitalista pode se utilizar das redes 
sociais para se posicionar sobre esportes, cultura, moda, diversão, negócios, 
religião e política. Porém as manifestações que mais se destacam nas redes 
sociais vêm de artistas, jornalistas, políticos e religiosos e ainda dentre estes há 
um personagem que único que merece a devida atenção pelo fato de acumular 
duas funções que é o líder da Igreja Católica Apostólica e Romana e Chefe de 
Estado do Vaticano. 

Como Chefe de Estado e líder religioso, o Papa Francisco se utiliza da rede 
social para se comunicar com os fiéis além de escrever mensagens no qual, 
considerando determinados contextos, como a corrida eleitoral pela presidên-
cia do Brasil é atribuído um sentido de cunho político por parte do pontífice, 
segundo os seguidores de suas redes sociais. 

O sentido do discurso no twitter não ocorre na rede social, pois as condi-
ções de produção mobilizam outros dizeres do/sobre e no sujeito. Logo, para 
compreender como os objetos simbólicos nos 144 caracteres da rede social 
produzem sentido, a Análise do Discurso de linha francesa (AD) funciona como 
“um campo de estudo que oferece ferramentas conceituais para a análise des-
ses acontecimentos discursivos, na medida em que toma como objeto de estu-
dos a produção de efeitos de sentido, realizada por sujeitos sociais, que usam 



a materialidade da linguagem e estão inseridos na história” (GREGOLIN, 2003, 
p. 13).

Tendo em vista que o objetivo geral deste artigo é discutir os efeitos de 
sentido das postagens do Papa Francisco no Twitter em período eleitoral no 
Brasil, de forma específica pretende aqui relacionar os twitteres observando 
como estes mobilizam sentido segundo suas condições de produção e identifi-
car performances ideológicas que permeiam a memória discursiva dos sujeitos. 

Com base nesta abordagem a questão central deste trabalho busca res-
ponder a seguinte questão: quais efeitos de sentidos são mobilizados a partir 
dos twitteres do Papa? São meramente abordagens religiosas? Como os sujei-
tos consideram as declarações do Papa em período eleitoral no Brasil? 

Justifica-se trabalhar com o tema devido ao papel da AD como teoria que 
não estaciona a interpretação (ORLANDI, 2012). O twitter é uma maneira de 
relacionamento que contempla a interação entre sujeitos. Novos dizeres são 
discutidos a partir de novas mobilizações e condições de produção. A figura 
do Papa exerce influencia e provoca sentidos, principalmente quando a partir 
de sua conta ele faz inflexões sobre questões que podem extrapolar o cunho 
espiritualista e religioso.

MEMÓRIA DISCURSIVA E EFEITOS DE SENTIDO: UMA RELAÇÃO 
INTERPRETATIVA

Todo discurso emana ideologicamente de indivíduos que traz à tona suas 
experiências de vida e busca interação com outros sujeitos como gerar instru-
ção, dar ordem, dialogar, apresentar ideias, condicionar controle, etc. No entan-
to, a intencionalidade não está no texto, a intenção é mobilizada no texto cujo 
resultado é o sentido. Isto ocorre pois, “os sentidos não estão nas palavras elas 
mesmas. Estão aquém e além delas” (ORLANDI, 2005, p. 26).

O discurso marca uma posição ideológica, mas a exterioridade atribui con-
dições que envolvem a forma no qual o sujeito leitor mobiliza sentido o que 
pode gerar outras discursividades. O discurso funciona então como dados e 
nestas condições não são objetos empíricos, “são efeitos de sentidos entre lo-
cutores” (ORLANDI, 2012, p. 37). 

As condições de produção implicam o que é material (a língua sujeita a 
equívoco e historicidade), o que é institucional (a formação social, em sua or-
dem) e o que é mecânico imaginário. “Esse mecanismo produz imagens dos 
sujeitos, assim como do objeto do discurso, dentro de uma conjuntura sócio-
-histórica” (ORLANDI, 2005.p.40). Logo, o equívoco dá condições de atenuar ou 
anular sentidos contidos no discurso considerando que a historicidade forma 



uma memória que enraíza aquilo que é institucional em relação ao comporta-
mento social, ou seja, naquilo que é convencionado socialmente.

Estas relações criam as “condições de existência de universos discursivos 
não estabilizados logicamente, próprios ao espaço sócio-histórico dos rituais 
ideológicos, dos discursos filosóficos, dos enunciados políticos, da expressão 
cultural e estética” (MAZIÈRE, 2007, p. 56), ou seja, possibilitam criar todas 
as condições de produção que por sua vez se fundem ao discurso dos sujeitos.

Estas condições induzem a formação de aspectos que ajustam o discurso a 
sua função por meio de sua materialidade que se (retro)alimenta no coletivo, e 
por sua vez compõe aquilo que é denominada como memória e nessa perspec-
tiva é tratada como interdiscurso. “Este é definido como aquilo que fala antes, 
em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos de memória 
discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a 
forma pré-construído” (ORLANDI, 2005, p. 31).

Daí quando se fala em discursividades, referem-se a estas pré-construções 
do discurso forjadas na memória discursiva que é regionalizada, circunscrita ao 
que pode ser dito em uma formação discursiva e, por essa razão, é esburacada, 
lacunar. “Já o interdiscurso abarca a memória discursiva referente ao comple-
xo de todas as formações discursivas. Ou seja, a memória que o interdiscurso 
compreende é uma memória ampla, totalizante e, por conseguinte, saturada” 
(INDURSKY, et al. 2011, p. 87-88), sendo assim, cabe à memória acionar gestos 
de interpretação por meio da mobilização de sentidos perpassados socialmen-
te nas conjecturas fundadoras e fundadas nas condições de produção. 

Compreende-se assim que o discurso, cujo princípio básico concerne por 
meio do funcionamento organizado e ordenado enquanto estrutura lógica con-
dicionada socialmente, e não ocorre por meio das palavras pois estas não são 
nossas apenas, “elas significam pela história e pela língua” (ORLANDI, 2005, p. 
32).

Logo não há uma versão do discurso no qual ele funcione de maneira iso-
lada e deslocada de um contexto social. Ele precisa derivar e depender também 
da sua relação com a memória (saber discursivo), interdiscurso (ORLANDI, 
2012) em determinado contextos históricos, por exemplo, interpelado como 
um texto que deve ao mesmo tempo que pode significar uma coisa e outra não, 
uma vez que o espaço de interpretação no qual o autor (marca ou empresa) está 
inserido propicia margem a outras discursividades ou gestos de interpretação. 
“Isto só pode ser compreendido se não pensarmos o texto em sua organização, 
mas o texto em sua ordem significante” (ORLANDI, 2012, p. 15).
Gregolin (2007, p. 15) diz que: 



Os efeitos de sentido materializam-se nos textos que circulam em uma sociedade. Como o interdis-
curso não é transparente, nem muito menos o sujeito é a origem dos sentidos ninguém consegue 
enxergar a totalidade significativas nem compreender todos os percursos de sentido produzidos 
socialmente.

Devido este fenômeno discursivo, toda personalidade está sujeita em ter 
seus discursos associados a outros gestos de interpretação. E tudo atualmente 
é potencializado por meio da internet e de suas ferramentas de comunicação, 
em especial as redes sociais que propõe em ambiente público um discurso do 
‘um para muitos’ ou invés do ‘um para um’ (QUALMAN, 2011). 

O PAPA NO TWITTER 

O twitter é uma rede social que funciona como mídia e rede de relacio-
namento com o seguidor. Famosos twittam para debater, manter suas famas, 
mas acima de tudo para se relacionar com o seu público pois representam e às 
vezes são como marcas. Vive-se tempos em que “o conteúdo e conversação irão 
conduzir a percepção de uma marca, não a propaganda” (QUALMAN, 2011, p. 
185). 

Em especial, o Papa Francisco representa mais que um líder religioso, tra-
ta-se de um Chefe de Estado que é extremamente atuante enquanto no twitter. 
O Papa escolheu esta ferramenta para ajudar na comunicação com seus fieis, 
mas nem todos que o seguem na rede social é fã dos conteúdos que escreve. O 
fato é que agindo assim o “tema ‘Francisco’ entra nas conversas de pessoas co-
muns e das elites” (BORGHESI, 2018, p. 9). Ou seja, quando ele twitta não o faz 
apenas para católicos, mas para evangélicos, agnósticos, espíritas, etc. E muito 
além da religião somam-se aqueles que fazem parte de uma formação discursi-
va politicamente posicionada. 

Logo, o conteúdo escrito nos twitteres do Papa sofrem gestos de interpre-
tação diversos que são mobilizados a extremas categorias de posicionamento 
ideológico. Isso ocorre, pois a linguagem e ideologia são vinculadas e se mate-
rializam uma na outra. “Ideologia é inerente ao signo em geral. Sendo assim, 
diante de toda e qualquer palavra enunciada, procuraremos verificar qual (ou 
quais) ideologia (s) a integra(m)” (FERNANDES, 2008, p. 20).

Como dito anteriormente, uma vez que o Papa ocupa o cargo de chefe de 
Estado e líder religioso, o conteúdo que ele escreve ganha ingredientes adicio-
nais que geram gestos de interpretação diversos, pois são carregados ideologi-
camente e ainda são deparados com sujeitos leitores de formações discursivas 
diversas. Para Mazière (2007) ideologia se define na “relação imaginária dos 
sujeitos e das classes com suas condições de existência”. 



Um twitter pode apresentar contextos referentes a práticas de generosi-
dade, amor, bondade, fé e compromisso, mas a formação discursiva do sujeito-
-leitor pode gerar outras discursividades que afrontam estas ideias. Ajudar ao 
pobres, por exemplo, para determinados sujeitos, podem afrontar ideiais sobre 
nacionalidade, democracia e organização social. “Em síntese, o sujeito-leitor 
faz o sentido na história, por meio do trabalho de memória, a incessante toma-
da do já-dito” (MAZIÈRE, 2007, p. 63).

METODOLOGIA

A análise do discurso de linha francesa formará base para análise do cor-
pus deste trabalho sendo esta teoria e procedimento metodológico. Sobre AD 
ainda podemos afirmar que é

[...] um campo de estudo que oferece ferramentas conceituais para a análise desses acontecimen-
tos discursivos, na medida em que toma como objeto de estudos a produção de efeitos de sentido, 
realizada por sujeitos sociais, que usam a materialidade da linguagem e estão inseridos na história 
(GREGOLIN, 2003, p.13).

Ou seja, as produções de efeitos de sentidos são o foco da análise uma vez 
que este jamais está pronto. Isto ocorre devido condição social do sujeito que 
formam condição para que a sua produção gere determinados gestos de inter-
pretação a partir da materialidade da linguagem. É importante destacar que 
gerar efeitos de sentido, não é a troca ou transmissão simples de informações 
entre interlocutores, pois se sabe que o discurso não é isso, nem tampouco uma 
disposição linear dos elementos da comunicação (ORLANDI, 2005), mas sim é 
a forma pelo qual os efeitos de sentido entre locutores sobre um objeto sócio-
-histórico está pressuposto. Por meio da AD, ele critica a evidência do sentido e 
o sujeito intencional que estaria na origem do sentido (ORLANDI, 2005). 

Afirmamos ainda sobre sentido que este é o “resultado de uma interpre-
tação complexa, incluindo circunstantes e contextualizantes. A AD se ocupa do 
sentido” (MAZIÈRE, 2007.p.26). Logo a AD não trata apenas de fenômenos da 
língua, mas fenômenos sobre a língua que envolve contexto inserido da men-
sagem em um determinado sentido. Sendo assim, “o discurso é duplamente or-
ganizado: pelo conceito de língua e pelos métodos distribucionais, fiadores de 
cientificidade; e pela ideologia, como objeto a revelar” (MAZIÈRE, 2007.p.32). 
Isso quer dizer o discurso da AD se materializa na língua e na ideologia. Na 
língua por se tratar de um instrumento social, e na ideologia por envolver indi-
víduos assujeitados.

Sendo assim, na AD o sentido jamais está pronto uma vez que o discur-
so é formado por relações de poder e a AD procura compreender como estas 



relações de poder são significadas (ORLANDI, 2005) e assim geram possíveis 
efeitos de sentido. 

A Análise de Discurso teoriza como a linguagem é materializada na ideo-
logia e como esta se manifesta na linguagem (ORLANDI, 2005). Para o autor a 
linguagem não é um sistema dependente apenas da ação do interlocutor, mas 
um sistema que gera sentidos combinados de ideologias marcantes no sujeito. 
A linguagem manifesta um discurso cujos efeitos dependem de relações pre-
sentes na história e na língua. 

Pêcheux considera a linguagem como sistema capaz de ambiguidade e de-
fine a discursividade como a inserção dos efeitos materiais da língua na histó-
ria, incluindo a análise do imaginário na relação dos sujeitos com a linguagem 
(ORLANDI, 2005). 

Desta forma, a linguagem é material mas os discursos são simbólicos, pois 
os objetos neles presentes também são. E a AD 

[...] visa compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos, analisando assim os próprios 
gestos de interpretação que ela considera como atos no domínio simbólico, pois eles intervêm no 
real sentido. A AD visa a compreensão de como um objeto simbólico produz sentido, como ele está 
investido de significância para e por sujeitos (ORLANDI, 2005, p. 26). 

Em outras palavras, isto quer dizer que a partir de Pêcheux o “ideológico e 
o inconsciente não são mais pensados como elementos residuais da linguagem, 
mas como elementos constitutivos de todo e qualquer discurso e consequente-
mente de qualquer sujeito” (GRIGOLETTO, 2005, p. 62).

Este trabalho abordará dois twitteres do Papa postados em período elei-
toral no Brasil que teve início em 16 de agosto 2018 e foi finalizado em 7 de 
outubro de 2018. A escolha se deu pois de trata de dois dos twitteres mais co-
mentados, curtidos e retweetados do período. Isto por si só, as eleições, já in-
terfere nas condições de produção e nos efeitos de sentido daquilo que o Papa 
posta em sua rede social.  

O Papa no twitter: postagens e sentidos. 

O primeiro twitter analisado foi do dia 16 de agosto de 2018. Nele o Pontí-
fice escreve: “A fé se nutre da memória: quantas coisas belas Deus fez por cada 
um de nós! Quão generoso é nosso Pai Celestial!”. 



Fonte: Twitter @Pontifex_pt, 2018.

Enquanto católico e espiritualista o Papa destacou o quanto as pessoas 
precisam ser grata diante das benfeitorias de Deus para com a humanidade. O 
pontífice sugere exame de consciência para o leitor sobre aquilo de bom que já 
ocorreu na vida dele. 

No entanto, uma vez que o discurso é ideológico e não existe sujeito sem 
ideologia, gestos de interpretação foram mobilizados segundo os comentários 
de seguidores do próprio Pontífice. 

Fonte: Twitter @Pontifex_pt, 2018.

Assim respondeu o seguidor no próprio twitter do Papa: “Todo cristão 
deve abominar o comunismo e não abraça-lo. O direito canônico diz que todo 
comunista é um excomungado de fato”. As condições de produção e a atmosfera 
plantada por meio das eleições no Brasil fazem aflorar antigos conceitos ideo-
lógicos. O gatilho da palavra memória na postagem do Papa pode ter desenca-
deado este gesto de interpretação. 



Pensa no passado é pensar na luta e nas conquistas, mas quando se travam 
batalhas alguém perde e alguém ganha. Logo o seguidor, como sujeito inserido 
em contexto histórico e condições de produção que favorecem gestos de inter-
pretação de cunho político, reagiu ao twitter do Papa como se o Pontífice esti-
vesse defendendo lados ideológicos e não pregando sua fé. Fernandes (2008) 
diz que analisar o discurso implica interpretar os sujeitos falando, tendo a pro-
dução de sentidos como parte de suas atividades sociais. 

Em seguida, num mesmo grau de reação, outro seguidor do Papa entra 
em defesa do Pontífice: “O Papa não é comunista, deixa eu te contar”. O interes-
sante é perceber como os sentidos foram mobilizados: o Papa discursa sem se 
quer mencionar posicionamento político, o seguidor gera efeito de interpre-
tação se posicionando sobre ideologia política no qual não apoia e o terceiro 
interpreta que a reação foi com Papa. 

Mesmo citando o direito canônico, tal informação não crava que o usuário 
da rede estava se referindo ao Papa. Tal discursividade teve início de um twit-
ter que também não tem explícito o posicionamento político do pontífice. Isso 
ocorre pois “de acordo com as posições dos sujeitos envolvidos, a enunciação 
tem um sentido e não outro(s)” (FERNANDES, 2008, p. 18-19).

Para Orlandi (2005.p.47)

O sentido é assim uma relação determinado do sujeito – afetado pela língua – com a história. É 
o gesto da interpretação que realiza essa relação do sujeito com a língua, com a história com os 
sentidos. Esta é a marca da subjetivação e, ao mesmo tempo, o traço da relação da língua com a 
exterioridade: não há discurso sem sujeito. E não há sujeito sem ideologia. Ideologia e inconsciente 
estão materialmente ligados pela língua, pelo processo que acabamos de descrever.

O sentido advém da história e da língua que por sua vez são mobilizados 
na exterioridade pois tudo é objeto simbólico. Compreender é saber como um 
objeto simbólico produz sentidos analisando assim seus próprios gestos de in-
terpretação. “A AD não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus 
mecanismos, como parte dos processos de significação” (ORLANDI, 2005, p. 16).



Fonte: Twitter @Pontifex_pt, 2018.

No outro twitter analisado novamente ocorre o mesmo fenômeno. Sem 
que o Papa se dirija a alguém por nome, ou a movimento político, o segundo 
twitter também foi bastante comentado nas últimas eleições. Simplesmente o 
Papa escreve: “Rezemos para que no mundo prevaleçam os programas de de-
senvolvimento e não aqueles para os armamentos”. Esse twitter de 26 de se-
tembro foi escrito num contexto no qual o candidato à presidência, Jair Bolso-
naro, liderando as pesquisas, afirmou ter planos para liberar a posse de armas 
no Brasil como uma das políticas de combate à violência. 

Seguidores do Pontífice logo reagiram ao twitter da seguinte forma:



Fonte: Twitter @Pontifex_pt, 2018.

Diz seguidora do Pontífice: “Daciolo é tudo que o cara que vai votar no 
Boçal diz querer: super patriota, religioso, militar, honesto, contra corrupção 
etc. Mas como ele não fala de bater em gay, não fala mal de preto, não diminui a 
mulher, não acha que metralhar favela é solução, ele tem menos de 1% de voto”. 
O twitter teve apoio pois foi curtido por 259 seguidores e retweetado 34 vezes. 

Mesmo escrevendo sobre políticas públicas de apoio aos desfavorecidos 
sem explicitar contextos e indivíduos diretamente, o post teve gestos de inter-
pretação que o colocaram diretamente no cenário político brasileiro devido 
aos debates e condições de produção condicionadas ao discurso do presiden-
ciável. “o indivíduo não está na fonte do sentido. O sentido é explicável por um 
dispositivo que não é transparente nem às intenções nem às mensagens dos 
interlocutores” (MAZIÈRE, 2007, p. 63).

Devido a isso, mesmo diante de boas intenções, todo discurso gera novas 
discursividades e o sujeito leitor inserido em certas condições de produção 
irão aplicar gestos de interpretação que se alinhem às suas convicções sem 
considerar a intencionalidade do discurso do outro. 



CONCLUSÃO

Mesmo na intencionalidade de levar as boas novas aos seus seguidores, 
católicos e público geral, o Papa procura pregar mensagens positivas por meio 
do twitter, algo que não foi feito anteriormente com tanta frequência e vigor 
por outro pontífice. Se utilizar das redes sociais é importante no processo de 
comunicação com seus seguidores, admiradores e fiéis da religião no qual é 
líder. 

Outros públicos também são atingidos e consequentemente reagem com 
novos discursos a partir daquilo que o Papa escreve. No entanto, no acúmulo 
da função de Chefe de Estado, a política é algumas vezes apontada como real 
intencionalidade de suas postagens. Sujeitos em determinadas condições de 
produtos, veem nas postagens do Papa uma forma de posicionamento político 
e não (apenas!) de posicionamento religioso. 

Mas o importante é que as discursividades promovidas com base nas men-
sagens do Papa tenha visibilidade devida no qual politicamente ou não, trazem 
ao seio social questões que devem ser refletidas pela humanidade. É possível 
observar a atuação de Bergóglio enquanto Papa e Chefe de Estado na rede so-
cial e sentidos são mobilizados e discutidos na sociedade por meio da partici-
pação (in)direta no twitter. Logo o senso de responsabilidade que o Papa abor-
da muitas vezes em sua rede social, não está no sentido de sua mensagem, pois 
este não se controla, mas está em seu propósito de vida que é fazer as pessoas 
reflitam para que consigam cuidar melhor uma das outras. 
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INTERDISCURSO E POSIÇÃO-SUJEITO:
os presidenciáveis no Brasil das eleições 2018 
à luz dos personagens do game Street Fighter.

Francisco Santana de Oliveira52 
Victor D’Albuquerque Lima53

Resumo: O objetivo deste trabalho é discutir o papel do interdiscurso 
no efeito de sentido dos memes dos candidatos à presidência entre o público 
consumidor de games e redes sociais. O processo eleitoral no Brasil estimula 
a criação de memes que a depender da posição sujeito (daquele que lê, por 
exemplo) podem gerar diferentes efeitos de sentido como humor, crítica, com-
paixão, repugnância ou não gerar nenhum tipo de sentimento. Entende-se as-
sim que o sentido não está no meme, na peça em si, mas sim na forma no qual 
o interdiscurso atua como elemento que fomenta a memória do sujeito a partir 
das condições de produção que o formam. Com base nesta abordagem, o refe-
rencial teórico deste trabalho tratará algumas questões dentre elas, interdis-
curso e posição sujeito segundo conceitos trabalhados na Análise do Discurso 
de linha francesa no Brasil a partir dos estudos de Pêcheux, Orlandi, Gregolin 
entre outros. O método abordado será qualitativo de cunho descritivo. O cor-
pus de análise é o meme postado na conta da rede social Twitter do YouTuber, 
Pablo Peixoto. Ele criou uma postagem com os presidenciáveis a partir da tela 
de escolha de personagens de um jogo de vídeo game chamado Street Fighter. 
Cada presidenciável foi “enquadrado” conforme características dos persona-
gens do jogo segundo sua história (tanto história do presidenciável como do 
personagem). O sentido ao conectar personagem/presidenciável gera efeito do 
humor para quem conhece as características dos jogadores do game. A con-
clusão aponta o fato de que o efeito de sentido do meme não é estático nem 
funciona “já-lá”. O sentido ocorre a partir de certas condições de produção que 
permeia a atmosfera no qual o meme é mobilizado a partir da posição-sujeito 
que ocupa o leitor.

Palavras-chave: Análise do discurso; canditados; interdiscurso; posição-
-sujeito; street fighter. 
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Abstract: The objective of this work is to discuss the role of interdiscourse 
in the sense effect of memes of presidential candidates among the consumer 
audience of games and social networks. The electoral process in Brazil encou-
rages the creation of memes that, depending on the subject position (of the 
one who reads, for example) can generate different effects of sense like humor, 
criticism, compassion, repugnance or not generate any kind of feeling. It is un-
derstood, therefore, that the meaning is not in the meme, in the piece itself, 
but in the form in which the interdiscourse acts as an element that fosters the 
memory of the subject from the conditions of production that form it. Based 
on this approach, the theoretical framework of this work will deal with some 
issues among them, interdiscourse and subject position according to concepts 
worked on the French Speech Discourse Analysis in Brazil from the studies of 
Pêcheux, Orlandi, Gregolin and others. The method will be qualitative descrip-
tive. The corpus of analysis is the meme posted on YouTuber’s Twitter social 
network account, Pablo Peixoto. He created a post with the presidentialists 
from the screen of choosing characters from a video game game called Street 
Fighter. Each presidential was “framed” according to characteristics of the cha-
racters of the game according to its history (both the story of the presidential 
and the character). The sense in connecting character / presidential generates 
humor effect for those who know the characteristics of the players of the game. 
The conclusion points to the fact that the sense effect of the meme is neither 
static nor “already-there”. The sense occurs from certain conditions of produc-
tion that permeate the atmosphere in which the meme is mobilized from the 
position-subject that occupies the reader.

Keywords: Discourse analysis; candidates; interdiscourse; subject-posi-
tion; street fighter

INTRODUÇÃO

As eleições no Brasil é sempre um momento delicado que envolve a dis-
cussão de ideias, confrontos de posicionamentos ideológicos e embates parti-
dários. Tudo é muito mais acirrado quando o período eleitoral é liberado, que 
em 2018 foi a partir de 16 de agosto ao dia 7 de outubro. 

Todo este cenário gera desinteresse por parte do eleitorado, no entanto, 
mesmo não se envolvendo diretamente no processo eleitoral, alguns grupos 
aproveitam o momento para reafirmar seus interesses e provocar discursivi-
dades entre sujeitos que compartilham os mesmos conteúdos. 

O meme é um gênero utilizado por usuários de redes sociais como forma 
de denunciar, gerar riso, ironizar, criticar, discutir condutas sobre pessoas, si-
tuações e outras interações sociais, dentre outros objetivos. O meme funciona 



na relação entre uma imagem, um texto, um contexto histórico e uma dada po-
sição-sujeito. A posição-sujeito é importante, pois a relação texto/imagem só 
gera efeito de sentido se o sujeito-leitor se relacionar com este discursivamen-
te em dadas condições de produção.

O interdiscurso por sua vez tem a capacidade de sustentar a essência do 
sentido dos objetos por meio da memória (ORLANDI, 2005). Com base nesta 
abordagem o objetivo geral deste trabalho é discutir o papel do interdiscurso 
no efeito de sentido dos memes dos candidatos à presidência entre o público 
consumidor de games e redes sociais. De forma específica este trabalho bus-
cará analisar os gestos de interpretação que acionam efeitos de sentidos asso-
ciando personagens de games a candidatos da presidência no Brasil e associar 
o meme como ferramenta de humor apenas quando se considera a posição-su-
jeito do público leitor. 

É importante compreender como o interdiscurso é acionado e contribui 
tanto com a formação de novos dizeres como, e consequentemente, com a 
formação de novos efeitos de sentido. Estes por sua vez, inserem sujeitos em 
determinadas condições de produção a partir de gestos de interpretação que 
atribuem efeito de humor ao discurso. Compreender como este tipo de dis-
curso funciona é importante na formação de conteúdos mais direcionados e 
convenientes para determinados sujeitos. 

MEMES E PERÍODO ELEITORAL NO BRASIL

O processo eleitoral no Brasil sempre foi carregado de projetos ideológi-
cos, mas não por isso alguns brasileiros deixaram de utilizar artifícios para cha-
mar atenção dentro de seus propósitos. O uso do meme foi um desses artifícios. 

Os memes são considerados uma evolução dos chamados emoticons e se 
encontram num gênero discursivo entre a tirinha e a charge. Ele representa o 
rosto humano e expressam as emoções dos participantes no processo de co-
municação. (JABLONKA, 2012).

O meme pode trazer o já-dito mobilizado em condições de produção espe-
cíficas assim como sua formação discursiva. Orlandi (2012, p. 21) define que “a 
formação discursiva se constitui na relação com o interdiscurso (a memória do 
dizer), representando no dizer as formações ideológicas”.

Tudo forma gestos de interpretação que “é o vestígio do possível. É o lugar 
próprio da ideologia e é materializada pela história, assim como a memória 
também é materializada” (ORLANDI, 2012, p. 18).

O meme também pode ser composto por imagem e palavras e essas por 
sua vez recebem seus sentidos de formações discursivas em suas relações. Este 



por sua vez é o efeito da determinação do interdiscurso (da memória) (ORLAN-
DI, 2005).

Logo o sentido do meme não está isolado pois “ é pelo discurso que me-
lhor se compreende a relação entre linguagem/pensamento/mundo, porque o 
discurso é uma das instâncias materiais (concretas) dessa relação” (ORLANDI, 
2012, p. 12).

INTERDISCURSO E POSIÇÃO-SUJEITO 

Antes de definir a função da relação entre interdiscurso e posição-sujeito, 
é importante destacar o funcionamento da materialidade do texto que corres-
ponde a diferentes gestos de interpretação cuja relação com a exterioridade é 
acionada pela memória em distintos cortes (ORLANDI, 2012). Em sendo assim, 
o que muda é a posição do sujeito, o contexto, o tempo, a época, mas o discurso 
real é uma ilusão. Isto ocorre porque o interdiscurso disponibiliza dizeres que 
afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada (OR-
LANDI, 2005).

O meme envolve situações específicas dadas pois os efeitos de sentido 
dependem da forma no qual os sujeitos de relacionam em determinadas con-
dições de produção. “Nesse sentido o autor é carregado pela força da mate-
rialidade do texto, materialidade essa que é função do gesto de interpretação 
(do trabalho de autoria) na sua relação determinada (historicamente) com a 
exterioridade, pelo interdiscurso” (ORLANDI, 2012, p. 15). 

O discurso aciona a memória, por sua vez, tem suas características, quan-
do pensada em relação ao discurso. “E nessa perspectiva, ela é tratada como 
interdiscurso. Este é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, in-
dependentemente” (ORLANDI, 2005, p. 31). O meme tem a característica de 
voltar ao que já foi dito e assim gerar sentidos.

O sujeito é constituído na história e este por sua vez se manifesta no dis-
curso. Uma das propriedades do discurso se manifesta naquilo que definimos 
como “memória discursiva que é o saber discursivo no qual torna possível todo 
dizer e que retorna sob a forma pré-construída” (ORLANDI, 2005, p. 31). 

Logo, considerando o meme enquanto gênero discursivo, todas estas con-
siderações são fundamentais na Análise do discurso pois vê-se no texto, exem-
plar de discurso, um elemento é multidimensional enquanto espaço simbólico” 
(ORLANDI, 2012).

Além do mais, é importante destacar que os sujeitos mobilizam sentidos 
presentes em dada coletividade. O universo no qual o meme circula é cheio de 
nuances e possibilidades de gestos de leitura e interpretação pois existe na co-



letividade o efeito das formações imaginárias, ou seja, imagens que constituem 
diferentes posições dentro do discurso (ORLANDI, 2001). Os sujeitos leitores 
conhecem, fazem parte e estão inseridos nestes contextos discursivos. 

METODOLOGIA 

A análise do discurso é uma disciplina de entremeio, isto quer dizer que 
ela não acumula conhecimentos meramente, e sim discute seus pressupostos 
continuamente (ORLANDI, 2012). Devido esta peculiaridade a AD é dispositivo 
metodológico e teoria. A AD funciona como dispositivo que mobiliza pressu-
postos sobre, para e na formação de gestos de leitura. 

Compreender é saber como um objeto simbólico produz sentidos analisando assim seus próprios 
gestos de interpretação. A AD não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus mecanis-
mos, como parte dos processos de significação (ORLANDI, 2005, p. 16). 

Analisar o funcionamento do sentido a partir da posição sujeito perpassa 
conhecer fatos superficiais. O próprio gesto de interpretação é posto em dúvi-
da, pois os objetos simbólicos e palavras são materializados a partir das condi-
ções de produção e “através retomadas e das paráfrases, produz-se na memó-
ria um jogo de força simbólica que se constitui uma questão social” (ACHARD, 
2015, p. 8). 

Ainda sobre a relação discurso, memória e interpretação Orlandi (2005, p. 
47) afirma que: 

O sentido é assim uma relação determinado do sujeito – afetado pela língua – com a história. É 
o gesto da interpretação que realiza essa relação do sujeito com a língua, com a história com os 
sentidos. Esta é a marca da subjetivação e, ao mesmo tempo, o traço da relação da língua com a 
exterioridade: não há discurso sem sujeito. 

Apresentada a base da AD enquanto procedimento analítico, o objeto utili-
zado para mobilizar os pressupostos da AD será uma matéria publicada no site 
de notícias O Tempo em 12 de setembro de 2018, com título “Presidenciáveis 
ganham versão do game Street Fighter – Youtuber descreve perfil de candida-
tos comparando-os com estilo dos lutadores do clássico jogo”. A matéria foi 
pautada a partir do twitter por meio da conta do Influenciador Pablo Peixoto. 

Case

O portal de notícia O Tempo trouxe uma matéria do twitter no qual um 
youtuber fez uma fotomontagem com os presidenciáveis e os avatars do jogo 
Street Fighter. Para começar o título do site de noticiário traz a expressão clás-
sico jogo, mobilizando o sentido no qual o jogo marca uma época. Mas pra 



quem? Quando se refere à expressão clássica parte-se do pressuposto que o 
sujeito leitor tem uma relação material com o contexto noticiado. 

Fonte: Twitter – @Pablo_Peixoto

Como não existe sujeito sem ideologia e esta mais o inconsciente estão 
materialmente ligados pela língua (ORLANDI, 2005, p. 47). O sentimento de 
saudosismo e vislumbre do jogo com as características dos presidenciáveis in-
fluenciaram diretamente a redação do título evocando um gesto de leitura por 
parte do sujeito leitor. 

O contexto mostrou-se objetivo, mas na prática o discurso mostrou-se 
subjetivo que é pensado a partir do entrecruzamento de fatores sociais, lin-
guísticos e culturais, o mesmo passa a se aproximar do conceito de identidade 
que por sua vez é visto como quadro de referência para o estudo dos grupos 
sociais e da forma como se constituem em diferentes momentos da história 
(MARIANI, 2006).

O título considerou como sujeito o leitor na condição de conhecimento do 
jogo o que por sua poderia gerar efeito de sentido como o humor, por exemplo, 
que é uma caraterística do meme. É importante destacar que “as palavras rece-
bem seus sentidos de formações discursivas em suas relações. Este é o efeito da 
determinação do interdiscurso (da memória)” (ORLANDI, 2005, p. 46). 

Todos os personagens foram comparados e associados conforme história 
pessoal, temperamento, traços de personalidade, atitudes, grupo associado, 
poder financeiro, ideologia dentre outros atributos: 



	

Fonte: Twitter – @Pablo_Peixoto

Os gestos de leitura pertencem a determinado grupo que sabem exata-
mente os motivos implícitos e explícitos das comparações sobre o então pre-
sidenciável Jair Bolsonaro: “Branco. Hétero. Militar. Patriota. Ligado a família. 
Presta continência à bandeira americana. Se der mole, rola o golpe do facão”. A 
última expressão é utilizada interdiscursivamente para fazer alusão ao golpe 
de faca tomado pelo então candidato. 

Fernandes (2008) diz que analisar o discurso implica interpretar os su-
jeitos falando, tendo a produção de sentidos como parte de suas atividades 
sociais. A ideologia materializa-se no discurso, que é materializado pela lin-
guagem em forma de texto (composto por palavras e imagem no caso da pro-
paganda) ou seja, pela linguagem verbal e não verbal. 

Fonte: Twitter – @Pablo_Peixoto

História de vida, origem e estilo foram utilizadas para comparar Chun Li à 
Marina Lima: “Única mulher do grupo. Vem de longe, usa cabelo sempre preso. 
Parece Frágil mas é uma guerreira”. O youtuber utilizou uma estratégia retórica 



e maneiras de significar considerando a produção de sentidos enquanto parte 
de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto membros de uma determi-
nada forma de sociedade (ORLANDI, 2005).

Fonte: Twitter – @Pablo_Peixoto

No caso de Geraldo Alckmin e seu avatar Dhalsim, além das caraterísticas 
físicas foi destacado “lento demais para ser competitivo e apela para truques 
de mágica pra vencer”, logo considera-se o sentido trazendo o histórico políti-
co na relação com seu avatar que de fato é o único mágico do jogo. A presença 
de memes é relacionada ao capital social, na medida em que a motivação dos 
usuários para espalhá-las é, direta ou indiretamente, associada a um valor de 
grupo (RECUERO, 2009. p. 130). Já o candidato Ciro Gomes foi comparado ao 
protagonista do jogo como aquele que “nervosinho que costuma perder a ca-
beça com facilidade”. 



Fonte: Twitter – @Pablo_Peixoto

E para finalizar Fernando Haddad cuja principal similaridade com o avatar 
Ken era “ter um mestre que estava fora do jogo” (o mestre de Ken era Aku-
ma que não aparecia no enredo do jogo diretamente). Fora do jogo é utilizado 
como paráfrase ao se referir ao político Luiz Inácio que Haddad visitava regu-
larmente. Já os candidatos Alvaro Dias e Daciolo foram comparados conforme 
características físicas, hábitos, estilos de fala e comportamento o que para mui-
tos não gerava humor e sim chegava a ser ofensivo e de mal gosto. 

Orlandi (2005) se refere às condições de produção e do interdiscurso como 
inerentes aos sujeitos e a um acontecimento na produção do discurso, cuja me-
mória também faz parte: “A maneira como a memória ‘aciona’ o discurso, faz 
valer, as condições de produção e é fundamental nos gestos de interpretação” 
(ORLANDI, 2005, p. 31). Percebe-se que um determinado grupo faz uso de uma 
memória de grupo para validar os sentidos dentro de dadas relações sociais.

CONCLUSÃO

O sentido ao conectar personagem/presidenciável pode gerar efeito de 
humor para quem conhece as características dos jogadores do game. Caso não, 
não faz sentido algum. Tal característica discursiva é importante pois utilizada 



em certas ocasiões pode provocar gestos discursivos dentro de determinados 
grupos. 

A conclusão aponta o fato de que o efeito de sentido do meme não é es-
tático nem funciona “já-lá”. O sentido ocorre a partir de certas condições de 
produção que permeia a atmosfera no qual o meme é mobilizado a partir da 
posição-sujeito que ocupa o leitor.
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INTRODUÇÃO

A síndrome de Down foi descrita em 1866 pelo médico John Lagdon 
Down. Posteriormente, em 1959 Jérôme Lejeune, gerenticista francês, faz a 
descoberta da trissomia, relatando detalhadamente suas características, que 
leva o nome Síndrome de Down em memória da pessoa que primeiramente a 
descreveu (SCHWATZMAN, 2003).

Schwatzman (2003) explicita que essa variação na dosagem genética se 
torna responsável por uma sucessão de implicações no desenvolvimento neu-
rológico das crianças com síndrome de Down, evidenciada por variados prejuí-
zos em suas funções cognitivas e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

Estudiosos na área, como Gomes, Figueiredo e Rocha (2010), Ide (1992), 
Mercado (1995), dentre outros, afirmam que há diversas dificuldades ocasio-
nadas pela lentificação e sistematização do aprendizado gerando atraso no 
desenvolvimento da linguagem oral e escrita em indivíduos com síndrome de 
Down (doravante SD), essas peculiaridades podem ser causadas por diversos 
fatores, que podem ser tanto orgânicos, no sistema nervoso central, quanto de 
seu funcionamento, repercutindo atraso também em situações de necessidade 
do desenvolvimento de leitura e escrita, tais como omissão de palavras, inver-
são de letras dentre outros. 

Pensando nos desafios e dificuldades de aprendizagem que a pessoa com 
SD enfrenta e no papel fundamental do mediador, compreende-se que é ne-
cessário buscar estratégias, formas e fazeres que contribuam com o desenvol-
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vimento intelectual, favorecendo a aquisição e o desenvolvimento da leitura 
e escrita destes indivíduos. As pesquisadoras sustentam essas investigações 
pelas contribuições de Vygotski (1978), uma vez que o referido autor se dedi-
cou em explicar como acontece o processo de aquisição da linguagem e a im-
portância da mediação nesse processo. Além dos embasamentos em Vygotsky 
e da teoria histórico-cultural, o artigo está ancorado no que tange o percurso 
metodológico da neurolinguística discursiva (ND). O qual compreende uma 
concepção sócio histórica da linguagem, onde o sujeito e a linguagem se cons-
tituem reciprocamente.

Para Coudry e Freire (2010), essa perspectiva mantém articulações en-
tre diferentes suportes teóricos, principalmente entre as ciências humanas e 
neurociências, buscando dar foco ao estudo das relações entre o cérebro e a 
linguagem, não deixando de considerar a vida em sociedade.

Neste estudo pretende-se analisar as interações realizadas entre sujeitos 
com síndrome de Down e seus coetâneos no processo de desenvolvimento da 
linguagem escrita, afim de elaborarmos procedimentos de intervenção e ava-
liar a leitura e escrita desses sujeitos advindas de suas intervenções intragrupo.

1. A LEITURA E A ESCRITA DE UMA PESSOA COM SÍNDROME DE 
DOWN

O desenvolvimento cognitivo é interpretado como decorrente da intera-
ção da criança com o ambiente e os outros, pela experiência de aprendizagem 
mediada. Essa mediação é realizada por uma pessoa próxima, que leva a crian-
ça a processar conhecimentos para o seu desenvolvimento intelectual. Essa 
interpretação é pautada na abordagem de Vygotsky (1978), a qual determina 
que o ambiente cultural intermedia a aprendizagem da criança. Acrescentando 
que o processo de aprendizagem da leitura e da escrita só será possível neste 
ambiente sociocultural (OLIVEIRA, 1997).

Vygotsky (2009, p. 10) explica que a apropriação do significado das pala-
vras é de fundamental importância, afirmando que: “Sem significado a palavra 
não é palavra, mas som vazio”. Assim, tanto na leitura como na escrita é impres-
cindível que as palavras sejam significativas para seus aprendizes.

Diante do exposto acima é necessário então possibilitar por meio de inter-
venções para que indivíduos com SD possam adquirir e desenvolver a escrita 
com as estruturas gramaticais tais como a sintaxe, a morfologia, a semântica 
e a pragmática apropriadamente. Porém, ainda que as possibilidades existam 
frente às potencialidades dos sujeitos, sabe-se que o processo de internaliza-
ção dos significados culturais não acontecerá “naturalmente”, faz-se necessário 



oportunizar, através da mediação e uso de diferentes instrumentos, as vias fa-
voráveis ao desenvolvimento da linguagem escrita.

Baseado nos estudos da teoria histórico cultural de Vygotski, consideran-
do que toda criança pode aprender e na Neurolinguística Discursiva, enten-
dendo a linguagem como atividade constitutiva do sujeito a qual se internaliza 
pela situação dialógica, o presente artigo analisou as intervenções intragrupo 
realizadas entre os seus coetâneos no processo de desenvolvimento da lingua-
gem escrita. 

2. MÉTODOS DA PESQUISA

Trata-se de uma abordagem qualitativa realizada por meio de um estudo 
de caso analisando as interações entre indivíduos com síndrome de Down e 
seus coetâneos e como essas interações podem contribuir no melhor desem-
penho e possibilitar intervenções efetivas entre eles. 

2.1 Participantes

Os sujeitos dessa pesquisa são participantes de um grupo de jovens com 
Síndrome de Down que se reúnem uma vez por semana no Laboratório de 
Pesquisa e Estudos em Linguística em uma Universidade Estadual do interior 
da Bahia. Como critérios de inclusão foi determinado que seriam incluídos à 
pesquisa: Sujeitos com síndrome de Down com idade entre 13 a 19 anos, em 
níveis correlativos de apropriação e desenvolvimento dos processos de leitura 
e escrita. E a nível de critérios de exclusão: Sujeitos que tenham outras comor-
bidades como autismo ou que tiverem perda auditiva.

2.2 Descrição e análise dos dados 

Foram aplicadas atividades selecionadas a partir de eixos de interesses e 
afinidades do grupo. Nos encontros são trabalhadas situações de leitura e es-
crita, tais como: atividades de leitura e intepretação, apresentação oral, escrita 
e reescrita de texto de livros e de rótulos de embalagens. Os encontros são rea-
lizados em sessões de 60 minutos.

Durante sessões mediadas pela pesquisadora, as intervenções aconteciam 
pelos próprios sujeitos, confirmando a teoria Vigotskiana que quem sabe mais 
ensina ao próximo, comprovando que é possível acontecer e aprimorar esse 
desenvolvimento por meio das interações entre indivíduos com síndrome de 
Down, contribuindo para melhor desempenho e possibilitando aprendizagem 
efetivas entre eles. Essas interações intragrupo, ou seja, entre os próprios su-



jeitos, são significativas e positivas para o avanço no processo de linguagem 
escrita no interior do grupo pelos aprendizes Down.

Foi utilizado como instrumento avaliativo, afim de definir competências 
e habilidades o programa Mais Alfabetização, o mesmo tem caráter formativo, 
qual seja como está a aprendizagem de cada indivíduo, afim de gerar reflexão 
para ação. Assim, os resultados foram analisados tendo como base a matriz de 
referência a avaliação somativa de avaliação de língua portuguesa do 1º ano 
fundamental do Programa Mais Alfabetização. Dessas habilidades foram consi-
deradas pela pesquisadora analisar as mais importantes, as quais estão orga-
nizadas na tabela abaixo:

HABILIDADES

DISTINGUIR AS LETRAS FINAIS DO ALFABETO DE OUTROS SINAIS GRÁFICOS 

RECONHECER AS LETRAS DO ALFABETO

RECONHECER A ORDEM ALFABÉTICA

RECONHECER AS DIFERENTES FORMAS DE GRAFAR UMA MESMA LETRA OU PALAVRA

IDENTIFICAR O ESPAÇAMENTO ENTRE PALAVRAS NA SEGMENTAÇÃO DA ESCRITA

IDENTIFICAR O NÚMERO DE SÍLABAS DE UMA PALAVRA

IDENTIFICAR SÍLABAS

IDENTIFICAR RIMAS

IDENTIFICAR VARIAÇÕES DE SONS E GRAFEMAS

LER PALAVRAS FORMADAS POR SÍLABAS CANÔNICAS

LER PALAVRAS FORMADAS POR SÍLABAS NÃO CANÔNICAS

LER FRASES

LOCALIZAR INFORMAÇÃO EXPLÍCITA

RECONHECER O ASSUNTO DE UM TEXTO OUVIDO

RECONHECER O ASSUNTO DE UM TEXTO LIDO

RECONHECER O GÊNERO TEXTUAL

RECONHECER A FINALIDADE DE TEXTOS DE DIFERENTES GÊNEROS

3. RESULTADOS

Como resultado das atividades nas sessões realizadas em grupo foi ob-
servado que os próprios jovens podem atuar como mediadores em situações 
de dificuldade que foram colocadas no grupo pelo mediador. Nessas situações 
foi observado que os jovens que apresentam maior facilidade auxiliam ao que 



tem maior dificuldade, demonstrando reciprocidade entre os participantes do 
grupo. Analisamos as competências e habilidades desenvolvidas da seguinte 
forma:

CP- Com mediação do pesquisador/CG- Com mediação do grupo/S- Sem mediação

Atividades intragrupo Sujeito 1 Sujeito 2 Sujeito 3

Leitura e interpretação de livro CP/ CG CG S

Reescrita de nomes de personagens CG S S

Escrita espontânea CP/ CG CG CG

Leitura e interpretação de rótulos CP/ CG CG CG

Reescrita de informações de rótulos CG S S

Escrita espontânea e apresentação ao grupo dos 
dados escritos

CG S S

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que as atividades foram significativas para o avanço no pro-
cesso de linguagem escrita do grupo como um todo. Compreendendo que é 
necessário buscar estratégias, formas e fazeres que contribuam com o desen-
volvimento intelectual, favorecendo a aquisição e o desenvolvimento da leitura 
e escrita destes indivíduos.

Esperamos dessa forma, comprovando por meio uma aplicação prática 
de resultados da interação entre sujeitos com SD, estejamos colaborando com 
profissionais a mediarem atividades afim de incentivar crianças e jovens Down 
em níveis correlativos de desenvolvimento a realizarem intervenções entre si 
para sistematizar, organizar e avançar no desenvolvimento da escrita e situa-
ções de leitura, tais como omissão de palavras, falta de conectores, inversão de 
letras, interpretação de textos, possibilitando fazer o uso das estruturas gra-
maticais da escrita e propiciar autonomia em produções textuais.
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RESUMO: Este trabalho propõe analisar os aspectos multimodais da lin-
guagem oral de uma aluna de iniciação científica durante a apresentação da 
pesquisa, de forma a compreender os diferentes modos semióticos na consti-
tuição do processo de atenção conjunta com os ouvintes. Para tal análise, fun-
damentaremos na perspectiva multimodal da linguagem, respaldando-nos em 
Kendon, McNeill, Cavalcante, Fonte, entre outros; bem como nos estudos sobre 
atenção conjunta realizados por Tomasello, Ávila Nóbrega e Costa Filho. A pes-
quisa é qualitativa do tipo estudo de caso, que teve como sujeito participante 
uma aluna do Ensino Médio de uma escola da rede particular filantrópica da ci-
dade de Caruaru-PE. O procedimento de coleta de dados adotado envolveu fil-
magens e, para análise proposta, foram transcritos a produção vocal, as marca-
ções prosódicas da fala, os gestos e o direcionamento do olhar antes e durante 
a consolidação da atenção conjunta com os ouvintes. Nos resultados encontra-
dos, constatamos que o gesto dêitico de apontar e as modificações prosódicas 
na fala, como a inserção de uma pausa mais longa e o aumento da intensidade 
vocal, possibilitaram o estabelecimento da atenção conjunta entre a aluna e os 
ouvintes que assistiam à apresentação da iniciação científica. 

Palavras-chave: Multimodalidade, Atenção Conjunta, Iniciação Científica.

INTRODUÇÃO

A sociedade e a educação vêm passando por grandes transformações ao 
longo do tempo e, neste caso, as escolas também vão se modificando. Com isso, 
são criadas novas estratégias de ensino e novas possibilidades de aprendiza-
gem para os alunos. 

Diante disso, o processo de formação do sujeito tem desafiado os espaços 
escolares a vivenciar, na dinâmica do ensinar e aprender, situações em que a 
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prática educativa provoque a curiosidade epistemológica (FREIRE, 2007). Nes-
ta direção, a educação, enquanto formação humana, nos convida a perceber a 
pesquisa como um princípio que aguça a capacidade do sujeito para uma inter-
venção crítica na realidade. Uma compreensão que configura a prática da pes-
quisa como problematização (GONSALVES, 2003) do cotidiano social a partir 
da relação com os saberes produzidos no espaço escolar. 

Diante do exposto, percebe-se que a educação possui um papel fundamen-
tal na vida dos seres humanos, a escola é um espaço que deve oferecer, a todos, 
o acesso aos diversos conhecimentos e o desenvolvimento de diferentes com-
petências. Ela cumpre uma função social essencial à formação dos sujeitos. Por 
sua vez, deve oportunizar os mais variados tipos de trabalho a seus alunos, 
uma vez que, deve prepará-lo para desenvolver-se em meio à sociedade, tor-
nando-os capazes de lidar com o mundo da ciência e da tecnologia. Nesse sen-
tido, compreende-se que a escola deve incentivar o desenvolvimento de novas 
oportunidades a partir de projetos que tenham por objetivo o desenvolvimento 
da aprendizagem, como é o caso da Iniciação Científica. 

A iniciação científica trata-se de uma atividade utilizada, geralmente, em 
universidades para desenvolver pesquisas. Realiza-se em torno de uma funda-
mentação teórica e metodológica através de determinada orientação científica. 
Em face disso, a iniciação científica é um instrumento que introduz os estudan-
tes de graduação na atividade de pesquisa (STEINERT et al, 2008).

Nessa mesma linha de pensamento Saraiva (2007) diz o seguinte:

O desenvolvimento da pesquisa, no campo educacional, exerce um papel importante para a gera-
ção de novos conhecimentos, de novas tecnologias e para o aperfeiçoamento do espírito crítico e 
reflexivo na formação acadêmica (SARAIVA, 2007, p. 220-5)

Diante do que foi abordado acima, evidencia-se que a relação com a pes-
quisa é uma situação desafiadora e iniciar essa experiência significa ser cui-
dadoso na aproximação com o processo de curiosidade investigativa (BAGNO, 
2009). 

As instâncias fomentadoras de pesquisa têm dado abertura e apoio a prá-
tica da pesquisa e sugerido parcerias, tamanha tem sido a necessidade de pos-
sibilitar a relação de proximidade dos sujeitos em formação na relação com o 
saber CHARLLOT (2000), que evidencia o caráter importante do processo de 
investigação científica já no Ensino Médio.

Diante do interesse em estudar a iniciação científica, surgiram algumas 
questões norteadoras: Quais são os elementos multimodais envolvidos na apre-
sentação de uma pesquisa científica? Como é a interação dos colegas que estão 
assistindo uma apresentação? Quais os recursos multimodais da linguagem 
que a aluna da iniciação científica utiliza para que ocorra a atenção conjunta?



Com base nesses questionamentos foram levantadas algumas hipóteses: 
os alunos utilizam variações prosódicas na fala para atrair a atenção e intera-
ção com os ouvintes, também faz uso da gestualidade gerando efeito nos alu-
nos da iniciação científica, desencadeando a atenção conjunta. 

Diante disso, este estudo teve como objetivo geral analisar os aspec-
tos multimodais da linguagem oral da aluna de iniciação científica durante a 
apresentação da pesquisa. Também, como objetivos específicos, investigar a 
apresentação da pesquisa de iniciação científica no ensino médio e verificar 
os gestos e a prosódia na apresentação da pesquisa para o estabelecimento da 
atenção conjunta com os ouvintes. 

A fim de facilitar o entendimento dos estudos da iniciação científica, aten-
ção conjunta e os recursos multimodais, este trabalho foi organizado em tópi-
cos, que abordam a atenção conjunta com os ouvintes e a multimodalidade e 
produção da linguagem na apresentação de pesquisa. 

1. ATENÇÃO CONJUNTA COM OS OUVINTES

A atenção conjunta ocorre quando mais de uma pessoa está inserida em 
um contexto interativo, no qual acontece a atenção e o envolvimento conjunto 
em torno de uma coisa. Esse processo de atenção conjunta pode ser mediado 
pela fala ou por outras formas de comunicação como apontar, balançar a cabe-
ça, inclinar o corpo para frente. (TOMASELLO, 2003). 

Segundo Tomosello (2003), a atenção conjunta é o pilar para a aquisição 
da linguagem. Para ele, os primeiros indícios vêm desde o nono mês de vida 
da criança. Percebe-se que o processo de atenção conjunta contribui para o 
desenvolvimento da linguagem, promovendo a apreensão de formas e funções 
das palavras, usos dos substantivos e verbos de forma crescente. 

Apesar de os estudos sobre atenção conjunta focarem, principalmente, na 
aquisição da linguagem, cenas de atenção conjunta continua em todas as fases 
da vida e isto é retratado por Costa e Filho (2011): 

Percebemos que a atenção conjunta é um processo presente não apenas na rotina das crianças 
antes ou durante a aquisição da linguagem, mas sim um funcionamento que acompanha outras 
etapas do desenvolvimento cognitivo infantil, continuando presente até mesmo entre as interações 
sociais de sujeitos adultos. (COSTA FILHO, 2011 p. 102)

Este estudo focará no processo de atenção de sujeitos com a linguagem 
oral já adquirida, considerando os aspectos multimodais da linguagem de uma 
aluna de iniciação científica ao apresentar sua pesquisa para demais alunos, 
estabelecendo uma cena de atenção conjunta com eles.



2. A MULTIMODALIDADE E PRODUÇÃO DA LINGUAGEM NA 
APRESENTAÇÃO DE PESQUISA 

O termo multimodalidade está relacionado à combinação de duas ou mais 
modalidades da linguagem. Entre elas, menciona combinações entre fala e ges-
tos (DIONÍSIO, 2011). Pode-se perceber que a linguagem não envolve apenas 
a fala, mas também outros aspectos multimodais como: olhar, gestos, apontar, 
toque, expressão facial, entre outros. 

Ao adentrar na temática da multimodalidade presente na linguagem dos 
alunos da iniciação científica, considera-se importante analisar as marcações 
prosódicas da fala e a gestualidade dos alunos na exposição oral diante da aten-
ção conjunta da apresentação dos slides para os ouvintes.

McNeill (2000) discute o conjunto de elementos como o olhar, gestos e fala 
para formar a concepção de linguagem multimodal e Cavalcante (2015) que 
toma como base a prosódia e gestos caracterizando a matriz na aquisição da 
linguagem; para ela, o gesto do apontar é um dos gestos emblemáticos princi-
pais na aquisição da linguagem. Esse tipo de gesto mostra configurações mais 
eficazes considerando o desenvolvimento da criança e suas interações. 

Como pode-se observar, a relação entre gesto e fala é estritamente ligada 
na análise da multimodalidade. De acordo com Ferreira (2015), existem mui-
tos estudos sobre a prosódia e várias definições de diversos teóricos, pois po-
dem ser associados aos traços melódicos da língua falada, que eram ligados aos 
acentos e duração dos segmentos. 

Atualmente, o termo prosódia ganha um sentido maior e passa a desig-
nar além do aspecto melódico, como ritmo, velocidade de fala, intensidade, um 
conjunto de todos os aspectos suprassegmentais, traços que não se expressam 
na articulação segmental de consoantes e vogais, por isso o termo abrange os 
suprassegmentos (FERREIRA 2015).

Segundo Cagliari (1992), os elementos prosódicos podem ser agrupados 
em elementos de melodia da fala: tom, entonação, tessitura; elementos da di-
nâmica da fala: duração, mora, pausa, tempo, acento, ritmo, ársis/tesis; e ele-
mentos da qualidade da voz: volume registro, qualidade da voz. 

Os elementos suprassegmentais prosódicos não podem ser bem definidos e descritos foneticamen-
te, mas precisam ser levados em conta em todas as análises linguísticas, em todos os níveis. Análi-
ses que usam apenas uma forma (quase) ortográfica para representar a fala na reflexão linguística 
podem deixar de lado fatos muito importantes da linguagem que são tipicamente expressos pelos 
elementos suprassegmentais prosódicos. (CAGLIARI, 1999. p. 150). 

Os valores semânticos e pragmáticos dos elementos suprassegmentais 
prosódicos estão voltados basicamente para a caracterização do falante ou de 



interpretações pessoais dele, como ocorre tipicamente com as alternâncias de 
turnos dialógicos e com as chamadas atitudes do falante. 

De acordo com uma pesquisa realizada por Costa-Vieira e Souza (2014), 
as expressões faciais e prosódia emocional estão diretamente ligadas a fala 
de ambos o sexo e escolaridade. Segundo as autoras, os sinais não verbais de 
comunicação emocional são frequentes em diferentes culturas. Caracterizada 
como a entonação ou a modulação da voz, a prosódia possui caráter essencial 
para a comunicação humana, acrescentando informações além do contexto se-
mântico transmitido.

Vezali (2012) afirma que pesquisas sobre os gestos ligados a fala têm sido 
inovadoras, pois um depende do outro; por isso, o termo “multimodal”. Nesta 
perspectiva, percebe-se que o movimento do corpo e a fala têm uma relação 
muito estreita. As mobilidades verbais estão ligadas às pausas e outras carac-
terísticas prosódicas que vem desde as sílabas até as frases. Já as modalidades 
não-verbais são os movimentos da cabeça, do tronco, dos olhos, face (mímicas 
como elevar as sobrancelhas, sorrir), das mãos, braços (gestos) e movimentos 
corporais como apontar, dar um passo à frente, colocar o peso do corpo em um 
só pé. Segundo Rodrigues (2009) os movimentos gestuais marcam o ritmo da 
fala. O fato do falante marcar bem o que diz e gesticular é para que os ouvintes 
prestem a devida atenção e interpretem a mensagem do modo como ele quer 
que seja compreendida. 

A análise dos planos multimodais foi respalda na concepção do envelope 
multimodal, fundamentado em Ávila Nóbrega (2018), que considera a mescla 
do olhar, da produção vocal e dos gestos. 

3. METODOLOGIA

Para desenvolver este artigo, foi utilizada a metodologia qualitativa. E para 
formar os instrumentos de coleta de dados recorremos à análise da filmagem 
de uma aluna de uma escola particular filantrópica em Caruaru, no momento 
em que apresenta sua pesquisa da iniciação científica para outros alunos.    

Segundo Tozoni-Reis (2009), os instrumentos de trabalho de campo na 
pesquisa qualitativa permitem uma mediação entre o marco teórico-metodo-
lógico e a realidade empírica. A abordagem qualitativa alcança uma aproxima-
ção fundamental e de intimidade entre sujeito e objeto uma vez que ambos 
são da mesma natureza: ela se volve com empatia aos motivos, às intenções, 
aos projetos dos atores, a partir dos quais as ações, as estruturas e as relações 
tornam-se significativas. A pesquisa qualitativa trabalha geralmente com pes-
soas e com suas criações e estes sujeitos de pesquisa devem ser compreendi-
dos como atores sociais, respeitados em suas opiniões, crenças e valores. Todo 



trabalho de coleta de informação, deve observar que “[...] a fala dos sujeitos de 
pesquisa é reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas 
e símbolos [...]” (TOZONI-REIS, 2009) e por isso mesmo é tão rica e reveladora.

Ao apresentar o trabalho de iniciação científica a aluna foi filmada, res-
peitando considerações éticas a partir da autorização do uso das imagens para 
análise. 

4. ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO

Aluna R., sexo feminino, 15 anos de idade, estudante do 2º ano do Ensino 
Médio, realiza pesquisa na área de Ciências Humanas. 

Ao apresentar sua pesquisa para os colegas de turma, observa-se que R. 
mantém a melodia de fala com boa entonação. Em relação à dinâmica da fala, 
apresenta pausas e ritmo como também boa qualidade da voz e volume ideal 
para a plateia. Cagliari (1999) diz que a qualidade de voz é caracterizada pela 
propriedade fonética particular de cada sujeito. Isto é considerado um aspecto 
importante para se identificar a pessoa do falante. 

	 A B 

Figura 1. Imagens fotográficas de uma apresentação expositiva: (A) Aluna de uma escola particular filantrópica em 
Caruaru, discursando sobre sua pesquisa de iniciação científica para outros alunos. (B) Reação comportamental dos 

alunos no momento da apresentação na sala de aula.   

Ao analisar as imagens acima observamos que, enquanto apresenta a pes-
quisa científica, a aluna utiliza gesticulação que acompanha o fluxo da fala como 
pode-se perceber na figura 1(A). Ela introduz o trabalho e explica as teorias 
que o fundamentam; gesticula com movimentos de diferentes partes do corpo 
em sincronia com a fala. Na figura 1(B), foto que regista o outro ângulo da sala, 
onde se percebe que os alunos estão em sala de aula ouvindo a apresentação 
da pesquisa da aluna R., pode-se observar que eles permaneceram distraídos, 
olhavam para baixo, permaneceram com mão no rosto e cabeça baixa. 



	 A B 

Figura 2. Imagens fotográficas de uma apresentação expositiva: (A) Aluna de uma escola particular filantrópica em 
Caruaru, discursando sobre sua pesquisa de iniciação científica para outros alunos. (B) Reação comportamental dos 

alunos no momento da apresentação na sala de aula

É importante ressaltar que no momento em que R. dá ênfase ao que vai 
falar, ela faz uma pausa maior, aponta para o slide Figura 2(A), ou seja, realiza 
um gesto dêitico, e aumenta a intensidade da voz. Nesse momento, todos pres-
tam atenção ao que é dito Figura 2(B). É possível perceber a multimodalidade a 
partir do uso de gestos, produção vocal e da prosódia com a utilização de recur-
so gesto-fala, confirmando a integração entre gesto e fala, assim como destaca 
Vezali (2012), para estabelecer a interação de atenção conjunta.

Quando a aluna apresenta os slides de um trabalho científico, ela olha para 
a plateia que também olha para ela e todos olham e se envolvem com os slides, 
isto significa que existe a atenção conjunta, já que os dois mantem o mesmo 
foco de atenção e, além disso ocorre o engajamento mútuo para uma terceira 
coisa, pois prestam atenção a um determinado objeto no espaço, quer seja este 
um objeto físico, outro sujeito, ou uma ação.

Destaca-se também que as variações prosódicas na fala utilizadas foi pos-
sível atrair a atenção dos colegas ouvintes da apresentação da pesquisa de R. 
O uso das marcas gesto-vocais gerou efeito nos alunos da iniciação científica. 

Sendo assim, a atenção conjunta entre a aluna de iniciação científica e os 
demais alunos é estabelecida no momento em que todos os alunos da sala fi-
xam o olhar para os slides (objeto), para o que eles representam e para o con-
texto do que é verbalizado pela aluna. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os aspectos multimodais da linguagem da aluna de iniciação científica ao 
apresentar a pesquisa foram caracterizados pelo gesto dêitico de apontar e pe-
las marcações prosódicas na fala, como a inserção de uma pausa mais longa e o 
aumento da intensidade vocal. Esses aspectos possibilitaram o estabelecimen-



to da atenção conjunta entre a aluna e os ouvintes que assistiam à apresenta-
ção da iniciação científica.

Os resultados da pesquisa trazem uma relevância singular na área de ciên-
cias da linguagem, no que diz respeito a análise dos elementos multimodais da 
fala com envolvimento dos alunos com abordagem da iniciação científica no 
ensino médio. 

A multimodalidade no Brasil ainda é de pouco pesquisada, ou seja, é uma 
área nova. Neste sentido, este artigo tem o intuito de colaborar na divulgação 
e despertar interesse de novos estudos sobre um tema tão importante como 
a multimodalidade na linguagem científica e o processo de atenção conjunta. 
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O INDEFINIDO ANAFÓRICO EM TEXTOS 
DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO: 

uma análise cognitiva
Jaqueline Feitoza Santos58 

Márcia Helena de Melo Pereira59

INTRODUÇÃO

No presente artigo, temos por objetivo identificar e descrever a ocorrência 
do indefinido anafórico em excertos de textos de alunos de ensino médio, na 
produção do gênero textual artigo de opinião. Para isso, utilizamos uma meto-
dologia de abordagem qualitativa, baseando-nos em pressupostos teóricos da 
Linguística Cognitiva (LC), tomando por base, sobretudo, as investigações de 
Cunha Lima (2016) e Pinheiro et. al. (2017), a respeito da defesa de que o in-
definido pode funcionar como anafórico, em alguns contextos, ao contrário das 
teorias tradicionais, que o considera apenas introdutor de referentes novos; 
diante disso, justificamos essa proposta de investigação. Além da LC, recorre-
remos à interface com a Teoria da Referenciação, no que diz respeito ao diálogo 
entre esta e a Teoria do Processamento Cognitivo. 

As análises procuraram identificar como os escreventes empregavam a 
anáfora pronominal indefinida e em que medida esse emprego, também, pode 
funcionar como introdutor referencial, corroborando com a teoria evocada. 

O resultado das análises revelou que a ocorrência de indefinidos funcio-
nando como anáforas é possível no português brasileiro, de acordo como os 
excertos observados, ocorrendo como indicador de um membro de um conjun-
to não unitário e funcionando para retomar um referente introduzido previa-
mente. Tal constatação vai de encontro a teorias tradicionais que consideram 
os indefinidos anafóricos unicamente como introdutores de referentes novos.
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Nosso trabalho está assim distribuído: inicialmente, apresentaremos bre-
vemente sobre a Linguística Cognitiva (LC), e, em específico, a Gramática Cog-
nitiva (GC), no tópico 1. Em seguida, no tópico 2, trataremos sobre o processo 
referencial, pautando-nos no entendimento da Linguística Textual (LT). Pos-
teriormente, no tópico 3, analisaremos três excertos de produções de alunos 
do ensino médio que comprovam a ocorrência de indefinido funcionando com 
anáfora pronominal. Finalizaremos o presente artigo com algumas considera-
ções sobre a ocorrência de anáforas pronominais indefinidas, tendo por base a 
língua em uso. 

1. A LINGUÍSTICA COGNITIVA

A Linguística Cognitiva tem contribuído significativamente para os estu-
dos sobre do entendimento de determinados aspectos referenciais em textos, a 
exemplo das investigações envolvendo anafóricos. Dessa forma, exporemos, a 
seguir, alguns dos conceitos fundamentais das teorias da Linguística Cognitiva 
e da Gramática Cognitiva, a fim de fundamentar nossa proposta de análise.

O termo Linguística Cognitiva foi inicialmente usado por estudiosos da 
semântica gerativa insatisfeitos com a perspectiva semântica/pragmática no 
modelo chomskiano. Assim, autores como George Lakoff, Ronald Langacker, 
entre outros, buscaram uma teoria que fosse capaz de explicar as relações en-
tre sintaxe e semântica, voltando a atenção para a teoria linguística entre forma 
e significado, conforme esclarece Ferrari (2011).

A perspectiva modular de cognição adotada pelo gerativismo foi abando-
nada pelos recém linguísticas cognitivistas, de acordo com Ferrari (2011), uma 
vez que voltaram seus interesses para uma perspectiva não modular, pois pre-
viram que a linguagem compartilha princípios cognitivos gerais, além de consi-
derar a interação entre estrutura linguística e conteúdo conceptual.

A Linguística Cognitiva, diferentemente da Teoria Gerativa, em que o sig-
nificado de uma sentença está ligado às condições de interpretação como falsa 
e verdadeira, defende que é a cognição a mediadora da relação entre palavra e 
mundo; nessa perspectiva, nas palavras de Ferrari, “as palavras não contêm sig-
nificado, mas orientam a construção do sentido” (2011, p.14. Grifos da autora).

O desenvolvimento de estudos acerca da Linguística Cognitiva permitiu, 
no final da década de 1970, o surgimento da Gramática Cognitiva, nos traba-
lhos de Ronald Langacker. Essa gramática tem se consolidado como uma ma-
neira diferenciada de se investigar a linguagem, de acordo com entendimento 
de Oliveira (2010). Assim, a Gramática Cognitiva propõe-se a explicar as razões 
de constituição de uma língua, considerando a linguagem em uso e o fenômeno 
linguístico como parte da cognição geral, conforme relembra Oliveira (2010).



A Gramática Cognitiva tem como principal fundamento ser baseada na 
experiência linguística, ou seja, baseada no uso e, assim, as pesquisas, nessa 
perspectiva teórica envolve, geralmente, o uso de corpus e experimentações 
psicolinguísticas, como chama a atenção Oliveira (2010). Esses usos são consi-
derados prototípicos de uma determinada categoria linguística em um deter-
minado registro. Dessa forma, o objetivo da Gramática Cognitiva “é acomodar 
esses padrões (ou esquemas) percebidos no emprego da língua [...]. Esses pa-
drões são armazenados na memória do falante de uma forma mais dinâmica.” 
(OLIVEIRA, 2010, p. 106)

Diante disso, abordarmos alguns conceitos de Gramática Cognitiva acerca 
de regras gramaticais e itens lexicais. Para a teoria, estes são mais específicos 
e, aquelas, mais gerais ou esquemáticas, portanto mais abstratas. No entan-
to, não há como separar, na teoria, léxico e gramática, uma vez que o sistema 
linguístico, de acordo com Langacker (2000), é formado exclusivamente pelas 
estruturas fonológicas, semânticas e simbólicas, todas empregadas por uma 
comunidade de falantes. Assim, a gramática de uma língua é reconhecida pelo 
falante quando este domina suas unidades simbólicas. 

Por fim, reportamo-nos para um princípio fundamental da Gramática Cog-
nitiva, o conteúdo. De acordo com esse princípio, todas as unidades linguísti-
cas são significativas, conforme apresenta Oliveira (2010). O significado, nessa 
visão, está relacionado ao significado conceitual, dinâmico, de acordo com as 
várias possibilidades de construção, envolvendo o chamado conhecimento en-
ciclopédico na memória a longo prazo. 

Os aspectos cognitivos do texto têm despertado interesse, já há algum 
tempo, nos estudos em Linguística Textual, especialmente acerca das investi-
gações sobre a referenciação, no entendimento do processamento cognitivo, 
a exemplo da busca pela compreensão de como o conhecimento de mundo é 
ativado para a construção do sentido, além da ativação do papel da memória 
nesse processo referencial, como relembra Cunha Lima (2016).

Neste trabalho, pretendemos descrever a ocorrência do indefinido anafó-
rico em excertos de textos de alunos de ensino médio, na produção do gênero 
textual artigo de opinião. Assim, baseando-se em Cunha Lima (2016) e Pinhei-
ro et. al. (2017), tentamos demonstrar que o indefinido pode funcionar como 
anafórico, em alguns contextos, ao contrário das teorias tradicionais que o con-
sidera apenas introdutor de referentes novos.

2. A LINGUÍSTICA TEXTUAL E A REFERENCIAÇÃO

A Linguística Textual (LT) é uma linha de investigação interdisciplinar 
dentro da Linguística, exigindo, portanto, métodos e categorias de diversas 



procedências, conforme explica Marcuschi (2012). Essa teoria trata “dos pro-
cessos e regularidades gerais e específicos segundo os quais se produz, consti-
tui, compreende e descreve o fenômeno do texto” (MARCUSCHI, 2012, p. 17). A 
LT passou por diversas fases, desde o seu surgimento, na década de 1960. Com 
os estudos de Van Dijk (1980), a atenção das investigações na LT voltou-se para 
a construção social da cognição, buscando compreender os aspectos cognitivos 
do texto, como nos relembra Cunha Lima (2016). 

Nesse contexto, os estudos da referenciação dedicam-se, entre outros as-
pectos, a entender o processamento cognitivo, relacionando o conhecimento 
de mundo ativado para a construção do sentido e o papel influenciador da me-
mória nesse processo. Desse modo, cumpre-nos relembrar, brevemente, o que 
vem a ser o processo referencial para a LT.

Os processos de referenciação dividem-se, grosso modo, em introdução 
referencial, anáfora e dêixis, de acordo com Cavalcante (2012). O conceito fun-
damental da introdução referencial é que o termo referente é introduzido por 
uma expressão referencial, podendo ter ou não ligação com outros referentes 
que podem aparecer antes no cotexto (CAVALCANTE, 2012). Assim, a intro-
dução referencial ocorre quando um objeto novo é introduzido no texto, sem 
estar relacionado a nenhum outro objeto do discurso anteriormente. 

Em oposição à introdução referencial, a anáfora está relacionada à con-
tinuidade, retomando um referente por meio de expressões referenciais, de 
acordo com Cavalcante (2012). As anáforas, por sua vez, dividem-se em diretas 
ou correferenciais e anáforas indiretas. As primeiras retomam referentes que 
já foram apresentados no texto por outras expressões, e são retomadas por 
diversos tipos de expressões linguísticas, como pronomes, um novo sintagma 
nominal, repetição de um item lexical ou pronominal. O segundo tipo, ou seja, 
anáfora indireta ocorre quando um novo referente é apresentado como já co-
nhecido, sendo entendido em vista do processamento cognitivo do texto, con-
forme classifica Cavalcante (2012).

Para a abordagem cognitiva do processamento referencial, as investiga-
ções voltaram-se para o levantamento e análise de corpus, conforme explica 
Cunha Lima (2016). Tendo por objetivo analisar textos em uso, pautando-nos 
em aspectos cognitivos da referenciação, propomos uma investigação sobre a 
ocorrência de anáforas pronominais indefinidas, no tópico 3, a seguir.

3. A ANÁLISE: A OCORRÊNCIA DO INDEFINIDO ANAFÓRICO

Pretendemos nos orientar em análises cognitivas que trabalham com cor-
pus, no entendimento de que o artigo indefinido pode servir para retomar um 
referente introduzido previamente, entendimento este que contraria as abor-



dagens tradicionais da semântica e análises cognitivas que não trabalham com 
corpus, conforme aborda Cunha Lima (2016). 

Nesse sentido, para o presente artigo, os exemplos das produções que ci-
tamos foram recolhidos em dois momentos distintos: a investigação ocorreu 
com alunos de uma turma da 3ª série do Ensino Médio Regular de um colégio 
público no Estado da Bahia. Selecionamos, do total de 26 alunos, excertos de 
três deles para a análise. Esses textos foram elaborados entre os meses de se-
tembro e outubro do ano letivo de 2016, na disciplina de produção textual. As 
aulas que precederam as produções textuais foram desenvolvidas sob a forma 
de discussões coletivas, com exposições teóricas acerca das temáticas, exibição 
de vídeos e textos motivadores, além de aulas expositivas sobre critérios da 
textualidade ligados à coesão e coerência textuais. Os temas trabalhados foram 
“o posicionamento dos políticos em sua região” e “a educação dos jovens no 
Brasil”. Em ambos os temas, os alunos demonstravam interesse em opinar e 
apresentar propostas de solução. Após as discussões, foi solicita aos discen-
tes a elaboração do gênero textual artigo de opinião, conforme classificação 
bakthiniana (2003) acerca do conceito de gênero. Todos os textos sofreram 
um processo de escrita, avaliação da primeira versão pelo professor regente, 
assim como propostas de reescrita, apresentando uma segunda versão. Os ex-
certos dos textos que analisaremos, a seguir, são da segunda versão do texto, a 
reescrita.

Comecemos com o excerto 1, extraído de um trecho de texto do gênero ar-
tigo de opinião, cujo tema foi “A educação atual de jovens no Brasil”, produzido 
por um estudante de ensino médio:

(1) Será que existe escola perfeita? Na minha mente sim, pois a escola perfeita dos meus pensa-
mentos é algo maravilhoso, onde tudo é perfeito, os professores são perfeitos, o ensino é perfeito, 
para mim, uma escola perfeita só existe nos meus pensamentos, porque na realidade não existe.

No exemplo (1), a expressão nominal indefinida “uma escola perfeita”, 
refere-se a “a escola perfeita”, mostrando que a expressão indefinida reto-
mou um termo antecedente; sendo assim, a expressão nominal indefinida é 
anafórica, pois não há nenhum evento novo expresso na oração que a contém. 
Percebemos que o escrevente mantém o referente “escola perfeita”, já em foco; 
manutenção esta, segundo Cunha Lima, que é operada por uma “economia [...] 
da própria arquitetura da memória de trabalho envolvida no processamento 
textual”. (CUNHA LIMA, 2016, p. 201)

Vejamos os exemplos (2) e (3) a seguir, referentes a excertos de textos de 
dois alunos, na produção do gênero artigo de opinião, cujo tema foi “A política 
em sua região”:



(2) A desconfiança é algo presente quando o assunto é política, vivendo e conhecendo as promes-
sas de mudanças que são esquecidas pelos candidatos após terem alcançado o objetivo. A popula-
ção vê a política não como meio de demonstrar sua liberdade, mas algo que chega a ser um flagelo, 
pois ou vota e sofre as consequências ou não vota e terá seus documentos cancelados. Sendo 
assim, surge a compra de votos, material de construção, documentos ou até mesmo dinheiro é algo 
comum nessa venda de votos. Como se o voto só servirá para aquele que vendeu, esquecendo dos 
outros também aquele que não compartilha dessa prática.

(3) [...] é muito triste você ir em um hospital e ver as pessoas sendo tratados como um nada, e pior 
um hospital que não tem remédios pra suprir a necessidade da comunidade, o único remédio que 
é encontrado no hospital do nosso município é dipirona.

Em (2), a expressão algo e um flagelo são correferenciais de a política. 
Neste exemplo, portanto, percebemos mais uma vez o emprego de expressões 
nominais indefinidas funcionando como anáfora. 

O mesmo ocorre em (3), em que a primeira ocorrência da expressão “um 
hospital” introduz um referente novo; entretanto, é correferenciado pela mes-
ma expressão (segunda ocorrência de “um hospital”). As duas expressões 
recebem interpretação específica (hospital da localidade onde o escrevente 
mora, constatação observada pelo contexto e pela proposta da produção tex-
tual), no entanto, é produzido com emprego de indefinidos. Percebemos, no 
exemplo (3), que existe uma relação entre o verbo ir e a expressão nominal, já 
que, de acordo com Cunha Lima (2016), as expressões são mapeadas a partir 
de determinados eventos que as envolvem, assim, o verbo, ou evento, dá às ex-
pressões referenciais indefinidas um escopo referencial, cujo processamento 
de informação seria interligado e paralelo. 

De acordo com Pinheiro et al (2017), os SNs com artigo indefinido tam-
bém tornam a situação comunicativa (ou Ground), como ponto de referência 
primário; contudo, esses SNs são insuficientes para colocar o ouvinte/leitor em 
contato mental com uma única instância, conforme o exemplo (3), pois pode 
ocorrer uma ambiguidade na interpretação: “um hospital” também pode ser 
instanciado como um hospital não específico ou como determinado hospital, o 
da cidade a qual o escrevente descreve. A esse respeito, Langacker (1991) cor-
robora com a proposta de Hawkins (1978), na defesa de que o artigo indefinido 
contrasta com o definido quanto à unicidade. Assim, o indefinido não é capaz 
de colocar o ouvinte/leitor no processamento de cognição de uma instância 
determinada. 

Percebemos, também, de acordo com Langacker (1991), que o artigo in-
definido ocorre com nomes singulares contáveis; já os casos com determinante 
zero há a ocorrência tanto no singular quanto no singular e no plural, oração 
realizada no exemplo (1): “Será que existe uma escola perfeita?”.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pluralidade da linguagem se produz enquanto entendimento, de acordo 
com Salomão (2010), a partir de construções comunicativas experimentadas. 
O gênero textual é uma construção comunicativa criada para atender determi-
nados fins na sociedade, de acordo com a perspectiva interacionista bakhti-
niana. A observação da ocorrência do indefinido anafórico no gênero artigo de 
opinião atende ao requisito de observar a língua em uso, portanto. A Teoria da 
Referenciação e a Linguística Textual, nesse aspecto, tendem a dialogar com a 
Teoria do processamento cognitivo. Assim, percebemos que um fenômeno tex-
tual ligado à teoria da Linguística Textual (a referenciação), pode ser explicado 
também à luz da Gramática Cognitiva e da Linguística Cognitiva, como obser-
vado nos exemplos. 

Percebemos, portanto, que a presença de indefinidos funcionando como 
anáforas é uma ocorrência possível de acordo como os exemplos observados, 
no português brasileiro, ocorrendo como indicador de um membro de um 
conjunto não unitário, funcionando para retomar um referente introduzido 
previamente; e, tal constatação vai de encontro com Teorias tradicionais que 
consideram os indefinidos anafóricos unicamente como introdutores de refe-
rentes novos.
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A LATERAL PÓS-VOCÁLICA 
EM CODA SILÁBICA: 

um panorama da velarização 
em contato dialetal
Ohana Soara Andrade Santos60

INTRODUÇÃO

O presente trabalho se propõe a analisar a produção da consoante lateral [l] 
em coda silábica, por falantes guineenses residentes no Brasil. Trabalha-se sob a 
hipótese de que essa consoante se comporta, na maioria das vezes, de forma ve-
larizada, assumindo uma característica linguística dos falantes guineenses, en-
quanto os brasileiros a produzem, em sua maioria, de forma vocalizada ou apa-
gando-a. Partimos do questionamento “por que mesmo imersos em situação de 
contato dialetal e residindo no nordeste do Brasil, onde se predomina a variante 
vocalizada do segmento /l/, os guineenses sempre velarizam o segmento?” A 
pesquisa pauta-se, sobretudo, no contato dialetal entre o português brasileiro e 
o crioulo guineense. Sendo assim, busca-se comprovar a ocorrência majoritária 
da velarização do [l] através de métodos investigativos embasados pelas teorias 
sociolinguísticas, destacando as influências extralinguísticas originadoras des-
se processo de reestruturação das sílabas. Para a realização da pesquisa foram 
feitas entrevistas sociolinguísticas e leituras de frases como método de coleta 
de dados. Atuou-se com doze informantes de naturalidade guineense estrati-
ficados da seguinte maneira: seis residentes no Brasil há mais de dois anos, e 
seis residentes no Brasil há até dois anos, seis informantes do gênero feminino, 
e seis informantes do gênero masculino. Para a lista de frases foi estabelecida 
uma frase-veículo. As palavras escolhidas foram estratificadas em: dez palavras 
em português e dez palavras em crioulo guineense, de cada dez palavras, cinco 
contêm a lateral em posição de coda medial, e cinco contêm a lateral em posição 
de coda final. Cada uma das palavras é antecedida por uma vogal do português 
brasileiro [i, e, εE, a, O, o, u], seja na sua variedade aberta ou fechada. Através da 
codificação de todos os dados, que serão rodados no programa GoldVarbX serão 
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feitos cruzamentos de todas as variáveis linguísticas e extralinguísticas estabe-
lecidas o que poderá corroborar a hipótese inicial da pesquisa.

1. CONSOANTE /L/ NO PORTUGUÊS DO BRASIL E NO CRIOULO 
DA GUINÉ-BISSAU

A consoante lateral /l/, assim classificada por ser produzida com uma obs-
trução do ar na linha central do trato vocal, expelindo o ar por ambos os lados 
da obstrução e tendo portanto a saída lateral, (SILVA, 2014, p. 34) tem sido 
focada em muitos estudos sobre as variedades do português brasileiro. Sendo 
assim, fonologicamente, esse “l” ortográfico corresponde a um segmento late-
ral vozeado de articulação dental ou alveolar, a depender do dialeto ou idioleto 
no qual se manifesta (SILVA, 2014, p. 63).

Na língua portuguesa, a consoante lateral /l/ em posição de coda, ou seja, 
em final de sílaba, se comporta de forma variável, podendo realizar-se carac-
teristicamente como /5/ em alguns dialetos ou idioletos da região sul do país, 
como em Santa Catarina, Porto Alegre, Paraná; como /w/ nos dialetos das de-
mais regiões, podendo-se encontrar poucas realizações variáveis dentro de 
cada dialeto, e segundo Hora, Pedrosa e Cardoso (2010), esse segmento ainda 
pode realizar-se como /h/ e /2/. Vejamos os exemplos em 1.

1. /l/ > [5] : [w] : [h] : [2]
/sal/ > [sa5] : [saw] : [sah] : [sa2]

No exemplo 1, vimos as diferentes formas variáveis nas quais a lateral em 
posição de coda pode aparecer. A articulação dental ou alveolar na posição de 
coda silábica é um fato comum no sul do país, mas considerado anômalo em 
outras regiões (CAMARA JR, 1977, p. 31). A variante vocalizada acontece carac-
teristicamente no nordeste, mas também apresenta ocorrência em idioletos do 
sul e de todo Brasil, podendo ser caracterizada como uma variante predomi-
nante em todo país que tem uma tendência geral de realização no português do 
Brasil (SÁ, 2006, p. 05). A lateral ainda pode ser substituída por um rótico em 
alguns contextos fonológicos ou ser apagada quando em contextos precedido 
de vogais arredondadas altas, como é o caso de /u/, vejamos:

Uma outra realização possível da lateral em coda silábica é o seu apagamento após a vogal /u/, 
fenômeno mais comum, e após a vogal /o/ (mais raro), como podemos observar em palavras como 
sul > su e soldado > sodado. Em tais casos, quando a lateral já vocalizada é apagada, vemos que 
parece ocorrer um leve alongamento na pronúncia da vogal do núcleo da sílaba, o que poderia ser 
melhor averiguado em um estudo acústico futuro. (PINHO; MARGOTTI, 2010, p. 70)



Consoante Sá (2006), no Sul do país há uma preferencia pela variante al-
veolar que se realiza, em grande parte, como velarizada por questões especial-
mente extralinguísticas, por exemplo, a região Sul propicia esse conservadoris-
mo do segmento por conta do grande contato linguístico com o português de 
fronteira, com as línguas dos imigrantes italianos e alemães e com o espanhol 
que contêm o segmento lateral no seu inventário fonológico. A realização da 
lateral na variedade do Sul do país se assemelha à forma como o segmento se 
realizou e se realiza no Português de Portugal ou no português europeu.

Segundo Oliveira et al. (1998) apud Sá (2006), no português do Brasil as 
consoantes alveolares favorecem a vocalização do segmento, enquanto as bila-
biais favorecem seu apagamento.

Na posição pós vocálica deixa de ser alveolar para ser velar, uma vez que o dorso da língua se eleva 
até o véu palatino resultando numa supressão do movimento da ponta da língua. Um arredonda-
mento dos lábios e a passagem livre do ar o tornam vocalizado, sendo esta uma realização já carac-
terística do português brasileiro. (SÁ, 2006, p. 02).

Ainda destacando as questões extralinguísticas envolvidas nesses proces-
sos, Pinho e Margotti (2010) destacam que questões como escolaridade, etnia, 
sexo, idade e região são favorecedores da ocorrência de certos processos fono-
lógicos, como a vocalização, por exemplo. Eles apontam que

No estudo de Dal Mago (1998), foi utilizado o banco de dados do VARSUL, e constatou-se que os 
fatores extralinguísticos são mais relevantes para o aparecimento da vocalização do que os fatores 
puramente linguísticos. Por exemplo, os mais escolarizados, ou seja, aqueles que cursaram até o 
colegial, tiveram uma taxa de vocalização por volta de 50%. Por outro lado, aqueles que possuem 
somente o primário vocalizaram 30%. Esses dados indicam que quanto maior é a escolaridade do 
informante, maior é a vocalização da lateral. O fator escolaridade parece, portanto, um condicio-
nante. (PINHO; MARGOTTI, 2010, p. 72)

Os autores ainda ressaltam que esse processo não é inédito, sendo comuns 
em todas as línguas neolatinas, destacando contextos que favorecem a vocali-
zação do segmento lateral: palavras em que o /l/ pós vocálico está em sílaba 
tônica, palavras com até duas sílabas, palavras em que o contexto precedente é 
constituído pelas vogais /u/, /E/ e /o/. Conforme Hora (2006), os segmentos 
vocálicos que favorecem a vocalização da lateral são /i/, /e/, /E/, /a/, e os que 
favorecem o apagamento são /O/, /o/, /u/, mas ele só acontece em interior de 
palavra, quando precedido de uma vogal posterior. A lateral tende a ser preser-
vada quando antecedida por vogais anteriores ou pela vogal central /a/.

No crioulo guineense as consoantes que ocorrem em coda silábica são 
basicamente as mesmas em ambas as línguas (crioulo e português), ou seja, 
/l, r e N/. (COUTO, sd.) Consoante Costa (2014), no crioulo ou na variedade 
do português guineense, a lateral em posição de coda silábica só ocorre como 
velarizada [5], situando-se antes de outra consoante ou em final absoluto de 



palavra, ocupando sempre a posição de coda silábica. (COSTA, 2014, p. 195). 
Ainda conforme a mesma autora, processos fonológicos como a velarização são 
muito comuns no crioulo. A vocalização, processo comum no Brasil, não é ca-
racterística nas variedades crioula e portuguesa da Guiné-Bissau.

De acordo com a Teoria dos Traços, os traços podem ser caracterizados como 
atributos de cada segmento compondo, de forma aleatória, consoantes e vogais, 
ou podem ser considerados como autossegmentos, funcionando como traços 
organizados hierarquicamente contribuindo para a estrutura interna de cada 
segmento. (MATZENAUER; MIRANDA, 2017, p. 52) Portanto, os traços podem 
descrever os segmentos nos dando respaldo para analisar e caracterizar cada 
segmento das línguas. Essas ocorrências se dão a partir de regras fonológicas que 
espelham a manutenção, perda ou modificação dos traços de dado segmento.

Consoante Lee (2017), as alternâncias que ocorrem nos sons são descritas 
pela teoria gerativa, dessa forma a teoria dá conta de formalizar os processos 
fonológicos identificados. Esses processos fonológicos afetam contextos espe-
cíficos e as alternâncias sonoras se dão quando um mesmo fonema apresenta 
mais de um alofone contextual, é o caso da lateral /l/.

Vejamos aos traços característicos de cada segmento acompanhado das 
regras fonológicas descritas pela teoria gerativa, para as diferentes realizações 
do segmento /l/ no português do Brasil e no crioulo da Guiné-Bissau. No Brasil 
temos:

Figura 1: Traços dos segmentos e regra da velarização do /l/

(PINHO; MARGOTTI, 2010, p. 82)

Sendo assim, ocorre a mudança nos traços [-alto] para [+ alto], [- poste-
rior] para [+ posterior] e [+ anterior] para [- anterior] de /l/ em contextos de 
final de sílaba. Ou seja, em posição de coda silábica, e para que ocorra a velari-
zação do /l/ tem de haver mudança nos traços originais do fonema. 



1. Mel: /mel/ > [me5]

Figura 2: Traços dos segmentos e regra da vocalização do /l/

(PINHO; MARGOTTI, 2010, p. 83)

Para acontecer a vocalização da vogal, os traços [- vocálico], [- alto], [- pos-
terior] e [+ coronal] de /l/ passam a [+ vocálico], [+ alto], [+posterior] e [- co-
ronal] materializando-se sempre em contexto de final se sílaba. 

1. Papel: /papEl/ > [papEw]

Para que aconteça o apagamento do segmento lateral temos a seguinte 
regra: [w] > [2] / [O, o, u] __. Sendo assim, o fonema que já está realizando-se 
como vogal, portanto [+ vocálico], perde totalmente seus traços quando em 
contextos precedidos pela vogal /u/. 

2. Sal: /saw/ > [sa]

No crioulo guineense, o processo fonológico chamado velarização do seg-
mento lateral acontece de acordo com a regra fonológica: /l/ > [5] / __ C ou $. 
Portanto, a única possibilidade de perda ou modificação dos traços da lateral 
em coda na língua guineense é a que propicia a velarização do segmento que, 
via de regra, acontece sempre em final de sílaba, ou antes, de consoantes. Ob-
serve nos exemplos 2 e 3.

3. Sol: /sol/ > [so5]

4. Kaldu: /kaldu/ > [ka5dU]

Conforme Barbosa (2011), através do PCF- Parâmetro da Consoante Final, 
podemos observar processos como a manutenção, o apagamento ou o preen-
chimento de consoantes finais como /l, r, s/. Segundo ela, a ação do PCF na lín-
gua portuguesa permite a existência de uma consoante final com núcleo vazio 



que a licencia. Barbosa (2011) defende que os segmentos /l, r, s/, os mais co-
muns em finais de palavras, configuram-se como onset de uma sílaba com nú-
cleo vazio, considerando que ela pode ser realizada pós-lexicalmente sozinha, 
como em /mal, mah, mas/; com núcleo preenchido, ex. /males, mares, mai[za]
lEm/; ou apagada, como em /mah/ [ma], /automOvel/ [automove].

2. CONTATO LINGUÍSTICO/DIALETAL

O contato entre línguas é um fenômeno comum que faz parte da história 
de toda e qualquer comunidade linguística fornecendo propriedades ricas às 
línguas afetando-as em todos os níveis. Esse fato constitui-se como fonte de 
variação e mudança junto aos fatores internos e externos às línguas. Fala-se 
em línguas em contato quando existem duas ou mais línguas em uma situação, 
seja ela qual for.

Questões como a colonização territorial, emigração, ocupação de outros 
países favoreceram e favorecem grandemente para situações de contato lin-
guístico, recaindo sobre a comunidade traços desse contato que influenciam 
socialmente, economicamente e linguisticamente. De acordo com Mané (2007, 
p.95), esse contato entre línguas pode acarretar diversos resultados linguísti-
cos tais como o surgimento de novas línguas, mescla linguística e até morte de 
línguas.

Segundo Embaló (2008), o crioulo é uma língua veicular que coabita junto 
ao português, idioma oficial do país, numa situação de diglossia ou triglossia, 
com aproximadamente vinte línguas étnicas africanas que constituem as lín-
guas maternas da maioria da população guineense. Ele é uma língua franca que 
possibilita a comunicação entre os diferentes grupos étnicos que habitam em 
todo o país.

O crioulo hoje falado na Guiné-Bissau como língua materna de mais de 
100.000 guineenses e por mais de 600.000 nativos multilíngues formou-se en-
tre os séculos XVI e XVII. Segundo Embaló (2008), o crioulo guineense possui 
gramática e léxico próprios, surgiu em Cabo Verde através do contato entre 
as diferentes línguas étnicas e a língua do colonizador, o português europeu, 
em situação de comunicação predominantemente comercial. Junto ao crioulo 
de Cabo Verde, o crioulo da Guiné-Bissau forma o grupo dos crioulos da Alta 
Guiné, o mais antigo grupo de línguas crioulas de base portuguesa. Em contato 
com a variedade do português do Brasil, um tanto semelhante ao português 
europeu que deu origem às línguas crioulas, podemos observar alguns fenôme-
nos linguísticos causados tanto por fatores linguísticos como extralinguísticos 
apontados em seguida.



Segundo Fernández (1998), as situações de contato favorecem o apareci-
mento de fenômenos derivados do contato entre línguas destacados em três 
grupos, são eles: a) fenômenos derivados do contato de sistemas: interferência, 
convergência, empréstimo e transferência; b) fenômenos derivados do uso de 
várias línguas: eleição de língua, substituição de língua, mudança de código, 
mescla de código; c) variedades derivadas do contato de línguas: línguas pid-
gin, línguas crioulas, variedade de fronteira ou de transição. 

Esses fenômenos se distinguem pelos seguintes traços: são fenômenos de-
rivados da situação de contato entre línguas, ou seja, situações de bilinguismo 
ou multilinguismo; são manifestações que na maioria dos casos se dão com 
indivíduos bilíngues, quando o contato acontece na comunidade ou entre duas 
comunidades; são fenômenos que podem resultar em mudanças linguísticas; 
são casos que acontecem de fora pra dentro do sistema linguístico, ou seja, não 
nascem do sistema interno da língua, surgem das situações de contato entre os 
sistemas, esses casos dependem dos fatores sociais que incluem a atitude dos 
falantes, as atitudes da comunidade, prestígio ou estigma, situações comunica-
tivas, entre outros fatores. As consequências linguísticas são perceptíveis em 
todos os níveis e os resultados podem ser transitórios ou permanentes.

Para tratar dos fenômenos destacados faz-se necessário pontuar concei-
tos como substrato, superstrato e adstrato. Esses conceitos formam uma tría-
de que constitui a tipologia básica de situações de línguas em contato, e de 
onde se derivam todos os tipos de transferências, empréstimos e mudanças 
linguísticas.

Consoante Fernández (1998), o substrato serve para designar a influencia 
de uma língua perdida sobre uma nova que se foi imposta. Trata-se, portanto, 
de uma situação na qual a possibilidade ou necessidade de eleição de uma lín-
gua traz como consequência o abandono ou substituição de outra. Nos casos 
de substituição a antiga língua influencia e deixa sua marca sobre a outra. O 
superstrato acontece de forma contrária, nele a língua conquistadora não che-
ga a substituir a conquistada, mas a influencia e deixa nela traços linguísticos 
particulares. Por fim, o adstrato se refere à influencia mútua entre duas línguas 
vizinhas ou que conviveram num mesmo território.

Consequentemente, por corresponder a uma língua que surgiu do contato 
entre línguas preexistentes, uma atuando como superstrato, o português euro-
peu, e várias outras atuando como substrato, as línguas étnicas faladas em Áfri-
ca, o crioulo, que foi essencialmente implementado como um pidgin e evoluin-
do a crioulo com o passar do tempo e quando aprendido como língua materna 
pelos falantes da comunidade, se encaixa no que Fernández (1998) trata de 
fenômeno de variedades derivadas do contato de línguas, como línguas pidgin 
e línguas crioulas, bem como resultado dos fenômenos resultantes do contato 
entre sistemas de línguas, como a transferência.



Estabelecendo uma atenção especial às situações nas quais ocorre trans-
ferência, vejamos:

1)  A substituição de uma forma da língua B por uma forma da língua A 
ou a incorporação de uma forma de A inexistente em B. Esse fenôme-
no corresponde ao que tradicionalmente se tem chamado de emprés-
timo Silva-Corvalán trata de transferência direta.

2)  A incorporação do significado de uma forma da língua A ao de uma 
forma existente na língua B. Estaríamos também diante de uma trans-
ferência direta.

3)  O aumento da frequência de uma forma de B por corresponder-se 
com uma forma categórica ou majoritária na língua A. Se trataria de 
uma transferência indireta.

4)  Perda de uma categoria ou uma forma da língua B que não existe na 
língua A. Também estaríamos frente a uma transferência indireta. 
(FERNÁNDEZ, 1998, p. 264).

Percebe-se, através da citação acima que os guineenses residentes no Bra-
sil podem utilizar esses gatilhos para se adequar ao sistema da língua portu-
guesa do Brasil, visto que ao substituírem a [l] ou [w] por [5] eles incorporam 
uma forma de sua língua materna à língua de exposição; os mesmos tratam a 
forma velarizada de sua língua materna com o mesmo significado na língua de 
exposição; e eles não utilizam a forma vocalizada da língua de exposição por 
ela não fazer parte, no contexto em que analisamos, do sistema fonológico de 
sua língua materna.

CONSIDERAÇÕES

É do nosso conhecimento, através do tópico abordado neste trabalho, o 
comportamento variável do fonema lateral /l/ na língua portuguesa. Conforme 
podemos observar, é consenso entre os autores abordados o comportamen-
to majoritariamente conservador da lateral pelos falantes do Sul do país, bem 
como a quase generalizada forma de realização vocalizada do mesmo segmen-
to, sendo ela mais comum nos estados das regiões Norte e Nordeste. Obser-
vamos também o comportamento do mesmo segmento no crioulo guineense, 
língua na qual o segmento também faz parte do inventário fonológico, mas que, 
via de regra, só se comporta de maneira velarizada, semelhante à realização 
feita na região sul do Brasil.

Sendo assim, podemos considerar que o comportamento variável do seg-
mento lateral da língua portuguesa se dá, especialmente, por questões não li-
gadas exclusivamente à estrutura interna da língua, ou seja, o que promove um 



comportamento tão variado do fonema são questões como a região na qual é 
falada cada variedade, com que outras línguas os falantes têm contato diário, 
o perfil conservador linguístico de cada comunidade de falantes, entre outros 
fatores.

Adicionalmente, tivemos a oportunidade de observar que o processo fono-
lógico de velarização comum à realização dos guineenses que têm o português 
do Brasil como segunda ou terceira língua podem ser resultado de fenômenos 
característicos do contato entre línguas, com especial atenção às transferên-
cias. A partir disso podemos chegar a considerações parciais a respeito do re-
sultado do contato entre o português do Brasil e o crioulo da Guiné-Bissau.

Podemos considerar que através do contato entre dois sistemas linguís-
ticos pode haver a incorporação de uma forma comum da língua materna à 
segunda língua por esta ser semelhante a da segunda língua; os falantes podem 
transferir o significado de uma forma de sua língua materna por uma forma 
pouco frequente na sua segunda língua, usando o segmento com o mesmo sig-
nificado que na sua língua materna, ou ainda, os falantes do crioulo podem, por 
apresentar alguma semelhança, utilizar o sistema linguístico/ fonológico do 
crioulo para falar o português do Brasil.
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PERCEPÇÃO DAS MÃES DE BEBÊS 
COM SÍNDROME DE DOWN SOBRE 

A AQUISIÇÃO LINGUAGEM
Sanaia Lúcia de Souza61 
Cássia Pires de Moraes62 

Carla Salati Almeida Guirello-Pires63

INTRODUÇÃO

A percepção e conhecimento em relação ao desenvolvimento da aquisição 
de linguagem, a atitude e o envolvimento das mães têm sido relatados em al-
guns estudos. (MARTINS, 2004). Para FERREIRA-VASQUES et al. a linguagem 
de crianças com síndrome de Down (SD) é contínua, no entanto possui pecu-
liaridades, de modo que devem se considerar os aspectos intrínsecos e extrín-
secos que vão influenciar o desenvolvimento cognitivo e linguístico. A criança 
com SD tem em geral, a mesma diversidade de fatores biológicos e funções ine-
rentes a todos os seres humanos, porém a presença da Trissonomia do cromos-
somo 21 provoca alterações funcionais celulares que levam a comprometimen-
to e algumas alterações já esperadas na SD, tais como: hipotonia; alterações de 
atenção, memórias e déficit de linguagem. A experiência do desenvolvimento 
de qualquer criança é única, e está associada às experiências de sua história-
-cultura sempre mediada pelo outro. 

O corpo teórico que orienta esse estudo é a teoria da Neurolinguística Dis-
cursiva (ND) propõe uma perspectiva baseada em orientar a avaliação do su-
jeito e acompanhamento longitudinal ao analisar a linguagem de sujeitos. A ND 
estabelece uma variação funcional do cérebro que é determinada pelo contexto 
da história dos processos-linguísticos e cognitiva (Coudry, 2010). De acordo 
Oliveira et al. (2018) a linguagem é tomada como atividade constitutiva, surge 
pela relação com o outro e o mundo e por sua força de criar. Nessa abordagem, 
leva-se em consideração a relação construída entre a linguagem e a cognição, 
que partem dos pressupostos Vigotski ao referir que os processos cognitivos 
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não acontecem sem a participação indireta ou direta da linguagem (COUDDRY, 
2010).

Padilha (2015) ao considerar os pressupostos de Vigotski considera que a 
cultura é o resultado da vida social e da atividade social do homem, quando o 
homem é capaz de produzir cultura, ele produz sua vida e conforme as necessi-
dades a modifica dentro de suas possibilidades. Vigotski (1995), afirma que de 
acordo a Teoria Histórica Cultural, o indivíduo só existe como um ser social, só 
pertence a um grupo social quando ele faz parte desse contexto no decorrer do 
seu desenvolvimento histórico compondo sua personalidade e a estrutura de 
seu comportamento que revestem o seu caráter que é dependente da evolução 
social que são determinados pelos aspectos inerentes ao grupo. Macedo (1994) 
a família é considerada um sistema social, no qual os seus membros promove a 
construção da identidade pessoal e social que proporciona ambiente favorável 
para que ocorra o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social.

1. DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

Um bebê muito antes de iniciar a fala, ela usa o olhar, o choro, as expres-
sões faciais e alguns gestos para comunicar-se com os pais e demais que es-
tão ao seu redor (SCHIMER et al., 2004). Também é capaz de discriminar de 
maneira precoce os sons inerentes a fala, diferenciar as entonações das vozes, 
dos gestos e dos movimentos corporais que constituem a base para o desen-
volvimento da linguagem. A atividade dialógica entre mãe-bebê modifica cada 
um pela atividade do outro, as diferentes atitudes dessa díade, seja pelo o posi-
cionamento aproximadas das faces, pela melodia da fala durante e após a ama-
mentação que que favorecem a ocorrências de sorrisos, de vocalizações e de 
movimentos do bebê, esses são pré-requisitos relevantes na maturação e no 
desenvolvimento dos órgãos fonoarticuladores e para o desenvolvimento da 
comunicação. 

Oller (1980) estabeleceu a descrição dos estágios do desenvolvimento da 
criança típica: Estagio 1- (0-1 mês de vida)- caracterizada pelas vocalizações 
que não incluem o uso sistematizado do trato vocal, tem se como exemplos: 
choro, arrotos, tosses e inquietações; estagio 2- (2-3 meses)- fase do murmú-
rio, o autor acreditava que seria a produção de sílabas consoantes –vogais (CV) 
consideradas “primitivas; estágio (4-6 meses)- de difícil caracterização a sua 
produção, pois o tipo de vocalização varia a cada semana e ate mesmo a cada 
dia, apresentam-se como grunhidos, resmungos, gorjeios bilabiais e labiolin-
guais sem apresentarem características de silábicas como os estágios poste-
riores; estágios 4 (7-10 meses- conhecido como es5tagio canônico, ocorre de 
forma repentina e são as vocalizações mais consistentes de CV, o tempo é apro-



ximado a da fala dos adultos, a exemplos de sílabas CV reduplicadas, [mama] 
ou [dada] ou reduplicadas, [bada]; estagio 5 (11-12meses) – o balbúcio tem 
suas sequencias variadas de CV reduplicada e não reduplicadas e elocuções 
com variação das consoantes e das vogais,. O repertório consonantal é aumen-
tando nesse e os padrões de entonação similar aos apresentados pelos adultos 
estar presente. 

Para Fischer (1988) e Miller (1995) conforme estudos realizados sobre o 
desenvolvimento da aquisição da linguagem de crianças com SD, um dos com-
prometimentos mais considerável é na comunicação e em especial na expres-
são verbal. Os bebês com SD apresentam um padrão diferenciado em relação 
à atenção e a habituação aos estímulos de fala durante o primeiro ano de vida 
(Tristão, 2001). Schwartzman (2003) refere que crianças com SD precisam vi-
venciar de maneira contínua e constante de diálogos contextualizados de modo 
que o atraso na aquisição de linguagem seja reduzido ou até mesmo evitado, já 
que existe nessas crianças o potencial necessário para que sejam desenvolvi-
das. A exposição dos bebês com SD o mais precocemente possível a estímulos 
e experiências relacionadas ao cotidiano da vida é necessária, no entanto, não 
são suficientes para o seu desenvolvimento (Guiirello-Pires, Moreschi, 2007). 
De modo que, torna-se fundamental e necessária a participação ativa dos pais 
ou responsáveis para mediar situações de aprendizagem e sejam capazes de 
selecionar estratégias que permitam que a criança desenvolva: a atenção, o 
interesse, que exijam e promovam suas habilidades. Para tanto as mães dos 
bebes com SD devem ser orientadas e esclarecidas sobre as dificuldades perti-
nentes a SD, suas potencialidades e as estratégias e pistas linguísticas que po-
dem ser utilizadas para facilitar o desenvolvimento da aquisição da linguagem 
de seus filhos. 

Ao observar as mães e seus bebês com SD durante acompanhamento espe-
cializado ocorreu o interesse e os questionamentos de como essas mães perce-
biam o desenvolvimento da aquisição de linguagem de seus respectivos filhos 
e quais seriam as expectativas das mães sobre o desenvolvimento dos bebês 
frente às potencialidades e as limitações inerentes a SD, para tanto, o objetivo 
desse estudo foi analisar os relatos das mães de bebês com SD no que se refere 
à percepção e ao conhecimento que elas têm acerca do processo de aquisição 
linguagem de seus bebês.

2. MÉTODO

Sujeitos

Foram selecionadas quatro mães de quatro bebês com SD com idade entre 
quatro e oito meses de ambos os sexos, que são acompanhados pelo Laborató-



rio de Pesquisas e Estudos em Neurolinguística (LAPEN) numa instituição de 
ensino superior em Vitória da Conquista-BA. 

Coleta de dados

Os dados foram coletados pela pesquisadora no terceiro encontro com as 
mães de bebês com SD enquanto estas aguardavam o atendimento dos filhos. A 
coleta foi realizada de forma individualizada por meio de entrevista semiestru-
turada composto pelos seguintes dados referentes às condições de gestação do 
bebê, do parto e possíveis intercorrências peri e pós-nascimento imediato bem 
como se deu o encaminhamento ao atendimento dos nascimentos: identifica-
ção; data de nascimento, realização de pré- natal; tipo de parto; idade gestacio-
nal ao nascimento; intercorrências pré, peri e pós-parto; realização de exames 
complementares, necessidade de cirurgias; qual o motivo que a mãe procurou 
o LAPEN; Quais os profissionais que acompanham ou acompanharam o bebê 
e há quanto tempo acompanha?; Quais orientações recebidas pelos profissio-
nais?; O pediatra orientou a buscar atendimento para desenvolvimento da lin-
guagem?; Quais as orientações recebidas pelos profissionais da área de saúde?; 
Quais a expectativas ao buscar o LAPEN?; Quem indicou o LAPEN?; Quais as 
orientações sobre a aquisição da linguagem que foram repassadas pelos pro-
fissionais que acompanham e/ou acompanharam seu bebê? 

Análise de dados

Os dados foram gravados pelo gravador do Iphone 6-SE da Apple e sub-
sequente transcrição e catalogados e organizados em quadro e tabelas pelo 
programa Microsoft e posterior análise qualitativa. 

3. RESULTADOS

Observamos no Quadro 1 a caracterização dos participantes dessa pes-
quisa quanto ao sexo e a idade que iniciaram o acompanhamento pelo LAPEN. 
A amostra do estudo foi composto por 75% do sexo masculino e 25% do sexo 
feminino. Em relação à faixa etária do início do acompanhamento dos bebês 
com SD pelo LAPEN, teve variação de 1 mês e 10 dias a 7 meses e 11 dias de 
idade; para Oller et al. (1999) o balbúcio pode ser apresentado pela criança até 
o décimo mês de vida, quando ocorre algum atraso pode referir desordens na 
fala considerado o desenvolvimento típico. Em relação a criança com SD pode 
ocorrer um atraso até dois meses desse estágio de desenvolvimento da aquisi-
ção da fala, embora essas crianças tenham um ritmo mais lento, elas alcançam 
esse estágio.



Quadro 1: Caracterização dos participantes: sexo, faixa etária inicial de acompanhamento:

Sujeitos Sexo Idade inicial do acompanhamento- LAPEN

S1 M 1 mês e 10 dias

S2 M 4 meses

S3 M 7 meses e 11 dias

S4 F 3 meses e 3 dias

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2018.

O Quadro 2 elenca resultados de alguns exames realizados pelos bebês com 
SD, importante pois patologias cardíacas são comuns a esses sujeitos e de modo 
geral são necessárias intervenções corretivas que não favorecerem o acompa-
nhamento precoce e contínuo desses sujeitos no laboratório especializado em 
Neurolinguística. O BERA (Audiometria de resposta Evocada do Tronco Cere-
bral) importante se tem comprometimento neural em estruturas próximas ao 
córtex auditivo. Tristão (2003) já mencionara sobre as pequenas perdas audi-
tivas que dificultam a distinção entre as unidades fonéticas da fala, ou seja, a 
realização do BERA deve ser sistematicamente em bebês com SD. No presente 
estudo apenas o S3 apresentou alteração no BERA esse achado a necessidade 
dele ser acompanhado por profissional especializado para que não ocorra pre-
juízo no processo do seu desenvolvimento da aquisição da linguagem.

Quadro 2: Resultados de exames que foram realizados com bebês com SD.

Sujeitos Ultrassom 
Morfológico

Ecocardiograma BERA

S1 Sim - Normal Não Normal

S2 Sim - Normal Sim-Normal Sim-normal

S3 Sim - Normal Não Sim-alterado-(OE)

S4 Sim - Normal Sim-Normal Sim-normal

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2018.

Quando se questionou às mães dos bebês com SD sobre o motivo da pro-
cura pelo LAPEN, constatar que mães dos S1, S2, S3 e S4 foram motivadas pela 
possibilidade de encontrar informações, orientações que ajudassem seus res-
pectivos filhos a de desenvolverem de maneira saudável e a informação sobre o 
acompanhamento especifico realizado pelo LAPEN foi obtida de maneira prati-
camente ocasiona conforme respostas dispostas Tabela 1. Tais relatos reforçam 
a necessidade de instituições que atendam e acompanhem as crianças com SD 
e também a divulgação mais ampla sobre como deve ser desenvolvida tal abor-
dagem para auxiliar no desenvolvimento e aquisição da fala dos bebês com SD.



Tabela 1: Qual o motivo da procura pelo LAPEN?

Sujeitos Respostas das mães dos bebês com SD.

S1 A partir do momento que viu era diferente e pela indicação da fonoaudióloga que fez o 
BERA em meu filho.

S2 Para ajudar o meu filho na fala e pela indicação de outra mãe que também tem filho com 
SD.

S3 A otorrino que fez lavagem no ouvido do meu filho me falou era bom para ele.

S4 Pela indicação da fisioterapeuta e pediatra da UTI para estimular a fala

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2018.

Ao se perguntar as mães dos sujeitos das pesquisas sobre quais eram os 
aspectos que o LAPEN poderia auxiliá-las conforme descrição na Tabela 2, a 
mãe do S1 e do S3 afirmaram que não faziam ideia de como seria; já a mãe do 
S2 relatou que acreditava que o LAPEN poderia instruí-la por meio de relatos 
de experiências; já a mãe do S4 acreditava que teria a partir do contato com o 
LAPEN informações de como proceder e receber orientações de como poderia 
desenvolver da melhor maneira possível atividades com filho dela. MACEDO 
(2004) diz que o nascimento de um bebê com SD numa família provoca rea-
ções e adaptações que se assemelham a qualquer outra família numa situação 
semelhante. Para LEBOVICI (1992), quando uma criança nasce em condições 
mais fragilizadas geralmente a ansiedade torna esse momento um tanto difícil, 
a exemplo do nascimento de um bebê com SD, quando de modo geral ocorrem 
conflitos de ordem emocional, a tensão decorrente das incertezas surge prin-
cipalmente no núcleo mãe, pai e o bebê. Quando uma criança com SD chega, 
os pais não tem conhecimento de como lidar as especificidades da deficiência.

Tabela 2: Quais os aspectos que você acha que o LAPEN pode auxiliar você e seu bebê?

Sujeitos Respostas das mães dos bebês com SD

S1 Não tinha ideia de como seria, eu estava com sensação de estar perdida.

S2 Na busca de instruções e experiências.

S3 Não fazia ideia.

S4 Para saber como devia proceder buscando por orientação para desenvolver o melhor pos-
sível com meu f ilho.

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2018.

A partir das informações descritas na Tabela 3 sobre quais as orientações 
repassadas às mães dos bebês com SD pelos diversos profissionais que acom-
panham ou acompanharam seus respectivos filhos, evidenciamos que nenhu-
ma mãe foi orientada especificamente sobre como se desenvolve a aquisição 
da linguagem, nem sobre as especificidades do seu desenvolvimento. As orien-



tações repassadas pelos profissionais às mães dos bebês tiveram uma aborda-
gem e explanação mais generalizada.

Tabela 3: Quais as orientações sobre a aquisição da linguagem que foram repassadas pelos profissionais 
que acompanham e/ou acompanharam seu bebê?

Sujeitos Respostas das mães dos bebês com SD

S1 Sempre achei que falar, conversar com qualquer criança ajuda na fala. Sempre achei isso.

S2 Recebi orientação da fisioterapêuta que ele precisaria fortalecer músculos do pescoço e da 
boca para controle da região, mas sobre desenvolvimento especifico da fala, eu não tive. 

S3 Não explicaram sobre o desenvolvimento da fala. 

S4 Não foi muito claro nesse sentido, pediu para procurar o fonoaudiólogo que iria me ajudar 
nas orientações, não houve clareza sobre o desenvolvimento da linguagem. 

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2018.

A tabela 4 tem-se os relatos das mães dos bebês com SD quanto foram ques-
tionadas sobre quais foram às orientações repassadas pelos pesquisadores do 
LAPEN que elas consideraram relevantes para desenvolvimento da fala de seu 
bebê. As mães de todos os sujeitos do estudo afirmaram que todas as orientações 
foram importantes, visto que, antes de chegar ao LAPEN não tiveram nenhuma 
orientação específica para o desenvolvimento da aquisição da linguagem de seus 
filhos, afirmou-se que existia a sensação de estar sozinha, e também obtivemos 
relato de que antes do contato com LAPEN achava que o processo da aquisição 
da linguagem era apenas no inerente ao aspecto muscular e articulatório, desco-
nhecia a necessidade de internalização pelo sistema nervoso.

Tabela 4: Quais foram as orientações repassadas pelos pesquisadores do LAPEN que você achou 
relevantes para desenvolvimento da fala de seu bebê?

Sujeitos Respostas das mães dos bebês com SD

S1 Todas as orientações que tive, porque até então eu não tinha nenhuma. Então a partir do 
momento que vim para cá que eu vi a importância dos estímulos na língua, toda parte oral 
dele, uso de estímulos na língua, massagem na cavidade oral, toda massagem, mas que 
quem não tem essas informações acha ou não imagina que não vai ter efeito que dar, que 
pode causar, inclusive os sons que ele faz (uuuu), eu imaginei que esses sons era mais para 
frente e que ele já está fazendo. Isso me surpreendeu. A parte de falar bem próximo do meu 
bebê, de cantar mesmo sem saber direito (rs).

S2 Não me esqueço de vocês falando que o cérebro é plástico, então vamos meter informação 
aí (rs). Então foi o incentivo ao estímulo com o entendimento dele, porque depois que ele 
entendesse ele começaria a falar, então tudo que comecei a fazer em casa, falar com ele, 
mostrar o objeto, para falar pertinho, o sentir, todos os recursos, o visual, o falar, o sentir tudo 
isso contribui com o aprendizado dele e então depois vem à fala. A atitude de possibilitar 
durante a minha comunicação com meu filho usando recursos visuais e falar pertinho dele. 

S3 Todas as orientações que tive foram boas. 



S4 Orientação dos “exercícios” para melhorar a fala para minha filha, para que ela possa ter o 
desenvolvimento da linguagem. Você tem alguém para esta te orientando, você sente uma 
segurança, você não esta sozinha.

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2018.

CONCLUSÃO

Os profissionais da saúde ao realizam ou realizam o acompanhamento dos 
bebês com SD tendem a orientar as mães com informações mais gerais sobre 
o desenvolvimento da criança com SD. Em relação à aquisição da linguagem, 
as informações são insuficientes e somente ao ser assistida por equipe espe-
cializada, a exemplo do LAPEN, as mães compreendem como proceder no pro-
cesso de estimulação da linguagem. A existência de instituições direcionadas 
à orientação das mães referente ao processo de aquisição e desenvolvimento 
de linguagem é fundamental para que essas crianças não apresentem grande 
atraso na comunicação e tenham melhor interação social.
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INVESTIGAÇÕES ACERCA DA AQUISIÇÃO 
DA LINGUAGEM ORAL DE PESSOAS COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Josiane Almeida da Silva64 
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INTRODUÇÃO

Falar é um exercício tão espontâneo ao ser humano que raramente para-
mos para refletir o quão complexo é o processo de aquisição dessa habilidade 
deveras importante à espécie humana. Desde os tempos mais remotos, a com-
preensão e domínio da linguagem exerce um grande fascínio sobre o homem. 
Por esse motivo, há décadas, as investigações a respeito da aquisição e desen-
volvimento da linguagem despertam o interesse de estudiosos das mais diver-
sas áreas do conhecimento. Não apenas das Ciências da Linguagem, mas, por 
exemplo, da Psicologia, Fonoaudiologia, Educação, dentre outras. 

Atualmente, com o aumento dos casos de crianças com o Transtorno do 
Espectro do Autismo (TEA), a demanda de pesquisas tem se voltado também 
para esse público, tendo em vista que esse transtorno tem suas características 
marcadas pelo déficit na socialização, na linguagem funcional e alterações nos 
padrões comportamentais. 

A compreensão do processo de aquisição da linguagem oral da pessoa com 
TEA tem sido um desafio para quem lida com sujeitos com esse transtorno, 
uma vez que cada indivíduo acometido apresenta características peculiares e 
multifacetadas, em virtude da heterogeneidade de sintomas e diferentes níveis 
de comprometimento. 

Além disso, chama a atenção o fato de não haver um consenso quanto à 
gênese do TEA, e isso faz com que as intervenções para minimizar as dificul-
dades apresentadas no processo de aquisição da linguagem oral por alguns 
desses sujeitos ainda não sejam suficientes para a superação das barreiras que 
limitam sua interação por meio da linguagem. 

64 Doutoranda em Ciências da Linguagem – UNICAP.
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Por esse motivo, partimos de algumas inquietações para a proposição des-
sa pesquisa. Nossa primeira inquietação surge a partir do questionamento: As 
propostas de intervenção frente às dificuldades de aquisição da linguagem oral 
da pessoa com TEA têm levado em consideração as subjetividades linguísticas 
desses sujeitos? Uma segunda inquietação diz respeito a: Como os profissio-
nais lidam com as dificuldades na aquisição da linguagem oral de pessoas com 
TEA?

Para responder a tais questionamentos, a presente pesquisa, do tipo revi-
são de literatura, tem como objetivo refletir a respeito das contribuições ofere-
cidas pelos estudos atuais acerca da aquisição da linguagem oral das pessoas 
com TEA. Para tanto, realizamos uma revisão dos artigos científicos publicados 
nos últimos cinco anos e indexados nas bases de dados Capes e Scielo, Scientific 
Eletronic Library Online. 

1. MÉTODOS

Para compor o corpus de análise desta revisão de literatura, realizamos 
uma pesquisa nas bases de dados do Portal de Periódicos da CAPES e Scielo, 
Scientific Eletronic Library Online, com o propósito de verificar os artigos pu-
blicados no período entre 2013 e 2018, que abordam o processo de aquisição 
da linguagem oral das pessoas com TEA.

Essa modalidade de pesquisa suscitou nosso interesse, pois concordamos 
com Hohendorff, ao afirmar que

O artigo de revisão possibilita aos autores a sumarização de estudos prévios com o intuito de infor-
mar aos leitores o estado em que se encontra determinada área de investigação. Identifica relações, 
contradições, lacunas e inconsistências na literatura, além de indicar sugestões para a resolução de 
problemas (HOHENDORFF, 2014, p. 40).

Quanto às fases da pesquisa: Em primeiro lugar, fizemos uma busca avan-
çada nas bases de dados do Portal de Periódicos da Capes e Scielo, utilizando 
combinações dos descritores: Autismo, linguagem, aquisição da linguagem, 
linguagem oral, ensino e educação. Nessa etapa, também elencamos como 
filtro o período de publicação, fazendo um recorte temporal dos artigos publi-
cados entre 2013 e 2018. 

Em segundo lugar, elencamos o critério de inclusão: Artigos científicos 
nacionais completos que abordassem o processo de aquisição da linguagem 
oral de pessoas com TEA, publicados entre os anos de 2013 e 2018. Também 
nessa etapa, elencamos os critérios de exclusão: 1. Artigos repetidos em ambas 
as bases de dados; 2. Artigos que tratassem a respeito da aquisição da lingua-
gem escrita; 3. Artigos que investigassem o ensino de habilidades conceituais; 



4. Artigos que tratassem da aquisição da linguagem de pessoas neurotípicas 
(sem deficiências ou transtornos); 5. Artigos que abordassem a aquisição da 
linguagem de pessoas com outros transtornos ou deficiências. Nesse momento, 
encontramos 227 artigos, dos quais, 185 constavam no Portal de Periódicos da 
Capes e 42 no portal da Scielo. Destes, 112 artigos estavam repetidos em ambas 
as bases de dados e 99 não atendiam ao critério de inclusão. 

Em terceiro lugar, realizamos a leitura exploratória do título e resumo dos 
trabalhos encontrados. Dessa forma, obtivemos 16 artigos para análise, leitura 
na íntegra e produção da revisão em tela. 

2. RESULTADOS 

Os estudos selecionados foram analisados levando em consideração: 1. 
Ano de publicação, cujo intuito foi perceber se houve aumento ou diminuição 
do interesse pela temática a cada ano, bem como em qual período houve maior 
número de pesquisas sobre o tema; 2. Área de concentração dos estudos, ten-
do por finalidade visualizar quais áreas do conhecimento demonstram maior 
interesse pelo tema; 3. Finalidade das pesquisas e 4. Teoria que embasa cada 
estudo. 

No que se refere à finalidade, os estudos se concentraram em três finali-
dades distintas: i). Intervenção na terapia fonoaudiológica; ii). Análise das pos-
síveis alterações no processo de interação social devido ao prejuízo na lingua-
gem oral; iii). Investigação das características e significados de especificidades 
na linguagem oral da pessoa com TEA. 

Em se tratando das teorias e autores que embasam as pesquisas analisa-
das, encontramos: a) Teoria Comportamentalista (Skinner); b) Teoria Intera-
cionista (Vigotski).

2. REVISÃO DA LITERATURA

O Transtorno do Espectro do Autismo tem origem biológica, seus sintomas 
podem ser identificados desde a primeira infância e causa um impacto consi-
derável na vida do indivíduo. Foi descrito pela primeira vez em 1943 por Leo 
Kanner no artigo “Distúrbios autísticos de contato afetivo”. Segundo Kanner 
(1943), o indivíduo com autismo apresentava a incapacidade de se relacionar 
com pessoas, dificuldades na linguagem com função de comunicação, resistên-
cia em aceitação mudanças, atenção voltada para objetos, linguagem incomum, 
incluindo repetições de respostas literais e uso inapropriado de pronomes. 



Em relação à gênese do TEA, ela ainda é desconhecida, embora os estudos 
acerca desse transtorno já tenham avançado bastante. O que se tem de com-
provação científica é que se trata de uma condição neurobiológica, heterogê-
nea e multifatorial, Brunoni (2014), que inclui: transtornos de início precoce 
com déficits de comunicação social e comportamentos repetitivos e estereo-
tipados. Tal transtorno acomete em sua maioria pessoas do sexo masculino e 
demonstram, dentre outras características, a dificuldade de iniciar um diálogo 
ou qualquer forma de interação por meio da linguagem, bem como tendência 
ao isolamento desde o início da vida.

O Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM V), 
compreende o autismo como uma das categorias do Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA) e o define como: 

[...] um transtorno que causa prejuízos na comunicação e interação social em múltiplos contextos. 
Tem como características principais, dificuldades na reciprocidade socioemocional, nos comporta-
mentos comunicativos usados para a interação social, déficits para desenvolver, manter e compre-
ender relacionamentos; comportamentos restritos e repetitivos na fala ou nos movimentos moto-
res; uso de objetos ou fala estereotipados, dentre outros (DSM V, 2016).

Uma característica marcante na fala da pessoa com TEA é ecolalia (eco). 
repetição de palavras ou frases produzidas por outrem. que, aparentemente, 
não tem relação com o que fora dito, causando estranheza aos interlocutores. 
Elas podem ser do tipo tardias ou imediatas dependendo da temporalidade de 
sua emissão. Para alguns estudiosos, essas repetições são exatas, automáticas, 
involuntárias e não comunicativas. Já para Scheuer, 

As ecolalias parecem ter função comunicativa. Serviriam como atos de fala, pedidos, afirmações, 
troca de turnos etc., mas também podem ser resultantes de uma dificuldade de compreensão. En-
tretanto, não são todas as crianças que apresentam ecolalia. Tampouco são permanentes quando 
ocorrem e podem aparecer em qualquer momento (SCHEUER, 2002, p. 59).

Alguns também podem apresentar mutismo, vocalizações, neologismos e 
a inversão pronominal, isto é, a utilização da terceira pessoa para falar de si 
mesmo. 

Em relação à dificuldade que as crianças com TEA apresentam para intera-
gir e suas peculiaridades linguísticas, Scheuer (2002, p. 55), afirma que “é por 
meio da linguagem que a criança aprende a lidar com seus pares, com as dife-
renças nas relações humanas, compreender os diferentes papéis sociais, bem 
como as regras que essas relações implicam”. Segundo a autora, “[...] desenvol-
ver linguagem é mais do que falar. É ser um interlocutor ativo nas diferentes 
relações sociais, e isso quer dizer que a linguagem deve comunicar sobre o que 
o indivíduo deseja, quer, conhece, sente, etc.” (SCHEUER, 2002, p. 59).



Portanto, o desenvolvimento da linguagem é fator essencial à constituição 
do ser humano, pois, é por meio dela que se estabelecem as relações em dife-
rentes contextos permitindo assim, a aprendizagem de questões extremamen-
te relevantes ao convívio do indivíduo nas relações sociais, contribuindo para 
o desenvolvimento de habilidades necessárias à sua sobrevivência. Além disso, 
concordamos com Benveniste (2005), que é por meio da linguagem que o indi-
víduo se constitui no processo de interlocução com seus semelhantes. 

Dessa maneira, em se tratando de crianças com TEA, em alguns casos, per-
cebemos uma barreira em garantir a eficácia no processo de interação para 
expressar suas necessidades, desejos, vontades, por fatores diversos, seja pela 
dificuldade nas habilidades de compreensão, seja pela falta de oralização ou 
inabilidade em estruturar a fala para fazer pedidos. 

Portanto, todos esses fatores, relacionados à fala da criança com TEA, mui-
tas vezes causam em seus interlocutores um certo estranhamento e, em alguns 
casos, uma barreira para acessar ou compreender sua linguagem, dificultan-
do assim, uma possível interação eficaz, bem como sua inclusão no contexto 
escolar.

Nessa perspectiva, faz-se necessária a compreensão do processo de aqui-
sição da linguagem pelo viés das principais teorias que visam a explicar tal 
processo. Segundo Grolla e Silva, (2014, p. 29), embora alguma produção lin-
guística da criança se manifeste por volta dos seis meses de vida, certas capa-
cidades perceptivas podem ser notadas com poucos dias de vida. De modos 
diferentes, essas teorias debruçam-se sobre um mesmo objeto para elucidá-lo 
por diferentes perspectivas. 

A teoria comportamentalista concebe a linguagem como um conjunto de 
comportamentos verbais moldados ou condicionados por meio de estímulos 
promovidos por outrem. De acordo com Paiva (2014, p. 13), Watson define lín-
gua como um tipo simples de comportamento, um hábito manipulável, e consi-
dera a sua aprendizagem como uma questão de condicionamento. 

Nessa perspectiva, o ambiente desempenha um papel muito importante 
nesse processo e o erro é visto como algo que precisa ser corrigido imediata-
mente. Assim, ao produzir enunciados corretos, a criança é premiada positiva-
mente, mas, ao produzir enunciados com algum erro, recebe estímulos negati-
vos ou punições até que o erro seja extinto. 

Nesse sentido, o Behaviorismo concebe a criança como um receptor passi-
vo e despreza seu papel enquanto produtor na aquisição da linguagem. Entre-
tanto, essa teoria não leva em consideração o fato de que as crianças produzem 
construções linguísticas totalmente desconhecidas por elas. Assim, o Behavio-
rismo recebe críticas por não ser suficiente para explicar todos os fenômenos 



que permeiam a aquisição da linguagem e, portanto, perde seu espaço para as 
novas teorias surgidas no campo da psicolinguística. 

Outra perspectiva utilizada para explicar o processo de aquisição da lin-
guagem é o Gerativismo, também conhecido como inatismo, defende que todo 
o ser humano, desde seu nascimento, é dotado de um dispositivo, chamado de 
Gramática Universal, responsável pela aquisição da linguagem e seu aparelho 
fonador está apto desde muito cedo para o desenvolvimento da fala. Tal dispo-
sitivo seria independente e exclusivo da espécie humana e acionado pelo input 
linguístico. 

De acordo com Quadros (2013, p. 41), o gerativismo baseia-se na tese 
de que existem três tipos de ideias: Adventícias, Fictícias e Inatas. Sendo essa 
última, universal, e, por isso, não poderia ser explicada pelas experiências 
sensoriais. Desse modo, por meio da utilização dos princípios da Gramática 
Universal, o ser humano é capaz de compreender e produzir sentenças jamais 
produzidas por outrem, dado seu caráter altamente criativo. 

As pesquisas voltadas ao interacionismo buscaram preencher algumas la-
cunas deixadas por outras teorias em termos da aquisição da linguagem. Essa 
abordagem explica o desenvolvimento do pensamento e da linguagem pela ori-
gem social, defendendo que seu desenvolvimento se dá em função da interação 
da criança com o meio. As funções psicológicas são geradas nas estruturas ce-
rebrais, advindas de um processo biológico. 

Nessa perspectiva, o fator cultural e os demais indivíduos que dela fazem 
parte, são de fundamental importância para o desenvolvimento das funções 
mentais superiores. É no contato com a cultura que o indivíduo passa de um 
ser biológico, a um ser sócio-histórico. Nesse processo, a criança necessita da 
mediação do outro para dar significado às suas ações para que esses significa-
dos sejam internalizados, e, posteriormente, utilizados com intencionalidade. 

3. DISCUSSÃO DOS DADOS

A partir dos resultados encontrados com essa revisão de literatura, é pos-
sível perceber que, conforme apresentado no Gráfico 1, entre os anos de 2013 
e 2016, houve um crescimento quanto ao número de pesquisas que abordam 
o tema em discussão (Aquisição da linguagem oral por pessoas com TEA). Já 
nos anos de 2017 e 2018, houve uma diminuição considerável no número de 
pesquisas que trataram da temática, sendo uma publicação em cada ano. 



Gráfico 1: Quantidade de estudos científicos que abordam a aquisição da linguagem oral por pessoas com TEA 
publicados no período de 2013 a 2018.

Quanto à área de concentração dos estudos, observamos que houve maior 
interesse por pesquisadores que atuam no campo da Fonoaudiologia, com oito 
artigos publicados, e Psicologia com quatro publicações. Já no âmbito da Edu-
cação e Linguagem, tivemos um menor número de textos publicados, três e um, 
respectivamente, como pode ser observado no Gráfico 2. 

Gráfico 2: Quantidade de estudos publicados por área de concentração.

No que se refere à natureza das pesquisas analisadas, observamos que 
houve concentração em três tipos: (i) Intervenção terapêutica fonoaudiológi-
ca, na qual encontramos oito artigos; (ii) Análise das possíveis alterações no 



processo de interação social devido ao prejuízo na linguagem oral - para essa 
finalidade tivemos cinco artigos; e (iii) Investigação das características e sig-
nificados de especificidades na linguagem oral de pessoas com TEA, com três 
artigos. 

Nessa perspectiva, podemos refletir que a maioria das pesquisas versa 
acerca das intervenções terapêuticas, pois há uma tentativa considerável de 
extinguir os desvios de fala dos sujeitos com TEA por meio de terapias fonoau-
diológicas e psicológicas. Ou seja, eliminar as ecolalias e demais desvios apre-
sentados por eles. Para alguns pesquisadores que adotaram tal intervenção, 
as pessoas com transtorno na linguagem necessitam de intervenções para que 
possam chegar à “normalidade” em sua fala, e, para isso, deixam de levar em 
consideração suas subjetividades linguísticas. 

Para tanto, a abordagem teórica utilizada nessas intervenções, foi a teo-
ria comportamental. Ou seja, os indivíduos eram submetidos a exercícios de 
condicionamento com uso de reforços positivos aos comportamentos-alvo es-
tipulados pelos terapeutas. Tais reforços visam à alteração ou extinção de um 
comportamento problema, no caso, a fala ecolálica e comportamentos motores 
“inapropriados” para os ambientes frequentados. 

Um dos artigos chamou bastante a nossa atenção, em virtude de a autora 
relatar que, ao longo de um ano, uma criança (sujeito da pesquisa) foi subme-
tida a tal terapia, porém, não houve resultados positivos quanto às respostas 
no uso da linguagem oral de forma funcional para estabelecer interação com 
seus pares e profissionais. A partir dessa observação, os terapeutas resolveram 
redirecionar a forma de intervenção. Passaram a utilizar uma abordagem ainda 
comportamental, no entanto, com um caráter mais funcional, ou seja, “conside-
rando a perspectiva de valorização dos intercâmbios linguísticos e comunicati-
vos, entendendo a linguagem como função social e vai além de um instrumento 
de comunicação” (NICOLIELO et al., 2014).

O segundo grupo de artigos, os quais tinham como finalidade analisar 
as possíveis alterações no processo de interação social devido ao prejuízo na 
linguagem oral, adota como metodologia de intervenção uma abordagem de 
cunho mais interacionista. Os profissionais consideram as interações dos sujei-
tos pesquisados por meio de suas especificidades na linguagem. 

Nesse grupo de estudos, enfatizamos a afirmação dos autores de um dos 
trabalhos:

[...] destacamos a importância de que os educadores usem um olhar sensível para seus respectivos 
alunos, tenham eles deficiências ou não, no sentido de ampliar sua concepção sobre as múltiplas/
diferentes formas de linguagem produzidas socialmente, em detrimento da concepção restrita de 
oralidade em que tanto nos apoiamos ao lidar com a expressão humana (SÁ; SIQUEIRA; CHICON, 
2015, p. 360).



Os autores do artigo, cuja fala foi destacada, são da área de educação e 
destacam a importância de se levar em consideração as diversas linguagens 
utilizadas pelas crianças no processo de aquisição e desenvolvimento de tal 
habilidade. Nesse sentido, há que se respeitar as subjetividades dos indivíduos 
nesse processo de interação por meio da fala, no sentido de que é nessa intera-
ção com seus pares e com os adultos que a criança se constituirá enquanto ser 
social, conforme afirma Vigotski (2008).

Finalmente, no terceiro grupo de pesquisas, as quais investigaram as ca-
racterísticas e significados de especificidades na linguagem oral de pessoas 
com TEA, nos chamou a atenção as falas das autoras do único artigo na área de 
linguagem: 

[...] constatamos que estereotipias motoras e vocalizações, frequentemente não atestadas como 
linguagem, sendo consideradas desprovidas de sentido, apresentam significado, marcando o lugar 
da criança na linguagem. [...] Entender uma estereotipia como possibilidade de linguagem, permite 
que pensemos no autismo como um modo peculiar de funcionamento subjetivo (BARROS; FONTE, 
2016, p. 761).

Percebemos nessa afirmação, que as autoras apresentam uma visão que 
foge ao que fora encontrado em muitos trabalhos que veem os “desvios” na 
fala pelo viés da patologia e buscam corrigir tais desvios. Nesse trabalho, a fala 
ecolálica é legitimada pelas pesquisadoras como tendo significado e, portanto, 
como um modo peculiar de a criança interagir e se expressar por meio de sua 
fala. Nesse sentido, o desenvolvimento da linguagem está relacionado ao con-
texto situacional, cabendo ao outro sua validação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo refletir a respeito das contribui-
ções oferecidas pelos estudos atuais acerca da aquisição da linguagem oral das 
pessoas com TEA. Para isso, realizamos uma revisão de literatura dos artigos 
publicados entre os anos de 2013 e 2018 e indexados no portal de periódicos 
da Capes e Scielo. 

Com a análise dos dados da pesquisa, é possível observar que os estudos 
acerca da aquisição da linguagem oral da pessoa com TEA têm maior concen-
tração na área de saúde (Fonoaudiologia e Psicologia). Observamos ainda que 
tais pesquisas apresentam maiores preocupações em “adequar” a linguagem 
oral dos sujeitos com TEA, visando sua interação por meio de uma fala social-
mente padronizada. As intervenções realizadas observam o sujeito pelo viés 
patologizante e adotam a abordagem Behaviorista ou comportamentalista.



Já as pesquisas na área de Educação e Linguagem procuram investigar de 
que forma ocorrem os processos de interação do sujeito com TEA por meio de 
suas especificidades na linguagem, ao passo que esses sujeitos buscam garan-
tir seu lugar nos eventos discursivos.

Portanto, os trabalhos analisados nos levam a observar que estudos acer-
ca dessa temática ainda carecem de mais investigações, visto que é uma discus-
são recente e em processo de construção. Ademais, a linguagem desses sujeitos 
apresenta especificidades que necessitam ser melhor compreendidas, e leva-
das em consideração, tendo em vista que os profissionais ainda demonstram 
dificuldades em lidar com tais peculiaridades e, consequentemente, a aquisi-
ção da linguagem oral por parte dessas pessoas ainda se encontra bastante 
prejudicada.
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GENTIO DE ANGOLA: 
um olhar sobre práticas letradas na 

áfrica central no século XVII66

Diogo Souto Simões67

INTRODUÇÃO

Os estudos sobre a África Central e sua relação com a diáspora africana 
têm ocupado um lugar menos destacado em comparação com o relevo dado 
à África Ocidental. No Brasil, desde a publicação de Os africanos no Brasil, de 
Nina Rodrigues68, nos anos 30, a ênfase dos estudos (seja históricos, antropo-
lógicos, sociológicos ou linguísticos), devido ao que Pessoa de Castro (2005, p. 
53) denomina “continuísmo metodológico”, recaiu sobretudo sobre os povos 
de matriz cultural ioruba. Costa e Silva (2003, p. 78) ressalta que o “iorubacen-
trismo” foi uma tendência dominante dentro e fora do Brasil ao longo do sécu-
lo XX. Essa ênfase parece dever-se à atribuição de uma suposta superioridade 
decorrente de a língua iorubá “gozar do prestígio da escrita69” (PESSOA DE 
CASTRO, 2005, p. 51), em detrimento das línguas bantos70, em princípio, tidas 
por ágrafas.

Tal situação contrasta com o fato de os primeiros registros escritos conhe-
cidos71 de línguas africanas serem sobre línguas do grupo banto (quicongo e 
quimbundo). Essas línguas estão registradas em catecismos da doutrina cató-
lica e gramáticas jesuíticas impressas durante o século XVII. Ademais, essas 
fontes documentais apontam a participação de atores africanos no processo de 

66 Este artigo apresenta resultados parciais de nossa pesquisa de mestrado, que está em andamento, financiada 
pelo Programa de Bolsas Institucionais de Mestrado e Doutorado da UFOP.
67 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Letras: Estudos da Linguagem, UFOP. E-mail para contato: dio-
gosoutosimoes@gmail.com
68 Nina Rodrigues foi um médico e antropólogo brasileiro considerado o primeiro a chamar a atenção para a 
questão do negro no Brasil. Seu livro “Os africanos no Brasil”, escrito entre 1890 e 1905, é uma obra póstuma, 
publicada pela primeira vez em 1933 (PESSOA DE CASTRO, 2005, p. 54).
69 Para uma discussão pormenorizada sobre essa questão e seus impactos: Pessoa de Castro, Falares Africanos na 
Bahia, 2005, p. 53-71.
70 O termo banto foi usado pela primeira vez por W. Bleek em 1862 para nomear a família linguística descoberta 
por ele (PESSOA DE CASTRO, 2005, p. 25). No presente trabalho banto é flexionado apenas no plural, seguindo a 
convenção apresentada por Pessoa de Castro (2005, p. 22). 
71 Referimo-nos aos trabalhos se inscrevem na zona de influência portuguesa, em especial da Companhia de Jesus. 



sua composição. Nesse sentido, a partir de uma dessas obras (o catecismo Gen-
tio de Angola, escrito em Angola e impresso em Lisboa em 1642), este trabalho 
tem como objetivo destacar algumas das práticas letradas (escrita e leitura de 
textos) de indivíduos africanos que atuaram na conformação e difusão do cris-
tianismo no contexto dos esforços catequéticos, em especial dos jesuítas, na 
África Central durante o século XVII e que se estenderam à região mais ampla 
do “Atlântico Sul72” (ALENCASTRO, 2000).

Desse modo, este artigo segue a seguinte estrutura: na primeira seção, é 
traçada uma contextualização histórica da África Central no século XVII; na se-
gunda, discorremos sobre a questão das línguas bantos faladas no Brasil; na 
terceira, é apresentada a correlação entre língua, tráfico de escravizados e ca-
tequização; a quarta seção aborda as práticas letradas de africanos na África 
Central, especificamente na formação e atuação dos catequistas; As conside-
rações finais reafirmam a importância de estudos sobre a África Central, em 
geral, e sobre o papel dos centro-africanos no uso e aprendizado de línguas 
centro-africanas em práticas letradas na diáspora atlântica, em especial.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

A interação entre os centro-africanos e portugueses pautou-se por trocas 
comerciais, dentre as quais o comércio de escravizados, mas igualmente por 
intercâmbios culturais73, especialmente no que se refere à expansão do cristia-
nismo no reino do Congo que foi marcada por de uma série de interações cul-
turais que variaram no espaço e no tempo, expandindo-se para a zona cultural 
Congo-Angola ao longo dos séculos XVI e XVII. 

A difusão do cristianismo principia na África Central a partir do reino do 
Congo, que o adota oficialmente em 1491 (THORNTON, 2013, p. 94). Este his-
toriador defende a tese de que o cristianismo católico passou por uma fusão 
com a teologia local predominante por meio de um “duro trabalho intelectual 
e filosófico de criar um casamento entre a religião do Congo e o cristianismo”, 
o que levou à conformação do “cristianismo centro-africano74” (THORNTON, 
2013, p. 94-95). 

72 Conforme Alencastro (2000, p. 9), trata-se de “um espaço econômico e social bipolar, englobando uma zona 
de produção escravista situada na litoral da América do Sul e uma zona de reprodução de escravos centrada em 
Angola (...) essas duas partes unidas se completam num só sistema de exploração colonial”.
73 Heywood (2013, p. 101) adota o termo crioulização para caracterizar este processo, no século XVIII, destacando 
que “a interpenetração religiosa (...) “ocorreu como resultado da africanização dos colonizadores portugueses e 
de suas culturas, ilustrando, portanto, que a crioulização não foi um processo que impactou somente a cultura 
africana e seus povos”. 
74 Não se trata de uma categoria estanque e deve ser levada em consideração o constante influxo prescritivista do 
catolicismo europeu. Acerca do leque de matizes apresentado pelo cristianismo centro-africano, Thornton (2013, 
p. 100) precisa que: “A estrutura básica da religião original permaneceu em todos os lugares, certamente modifi-
cada pelas ideias cristãs em algumas áreas, formando um padrão bastante uniforme no qual variações regionais 



O primeiro governante centro-africano a se converter ao cristianismo foi 
Nzinga Cúwo (1509-1542), chefe de uma confederação de nações75 locais (no 
território das atuais República Democrática do Congo e Angola), sendo bati-
zado como Afonso I. A partir deste reino76, o cristianismo centro-africano se 
difunde para outros reinos da África Central. Em 1556, devido a turbulências 
internas, dentre as quais o tráfico de escravizados, a hegemonia do rei do Con-
go é quebrada, e o reino do Ndongo77 (situado ao norte da atual Angola), torna-
-se independente do reino do Congo. O comércio de africanos capturados, antes 
praticado principalmente no reino do Congo, desloca-se para o sul, para o reino 
do Ndongo. 

Figura 1: Reino do Congo e reino de Angola em 171178.

Assim, durante os séculos XVII e XVIII, o centro principal de distribuição 
de escravizados passa da ilha de São Tomé para o porto de Loanda79, e poste-

eram, provavelmente, tão grandes quanto aquelas entre cristãos e não cristãos”.
75 Em itálico para salientar que se trata de um conceito vigente à época. Bluteau, em seu Vocabulario Portuguez et 
Latino (1728, V, p. 558), registra: “Nação. Nome collectivo, que se diz da Gente que vive em alguma grande região, 
ou Reyno, debaixo do mesmo Senhorio. Nisto se diferença nação de povo, porque naçao comprehende (...) muitos 
povos (...) Castelhanos, Aragoneses, Andaluzes, etc. compoem a nação hespanhola. ()
76 Ver nota 10.
77 Segundo Petter (2005, p. 200), o nome desse reino também é registrado como reino do Ngólà, um termo usado 
para designar os chefes desse reino e que, consequentemente, foi usado para nomear seus habitantes, os angolas.
78 Disponível em: <https://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#https://www.globalsecurity.org/mili-
tary/world/africa/images/kongo-map-1711.jpg|||>. Acesso em: 15 set. 2018.
79 Ver nota 10.

https://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#https://www.globalsecurity.org/military/world/africa/images/kongo-map-1711.jpg|||
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riormente também o de Benguela (ambas situadas na atual Angola, ver figura 
1). Nesse ínterim, os reinos de Benguela e Ndongo se fundem dando origem ao 
“que será o grande reservatório de homens negros para o tráfico brasileiro” 
(BONVINI, 2008, p. 27). 

Neste ponto, cabe ressaltar que o estatuto das línguas africanas está es-
treitamente ligado ao tráfico de escravizados. Devido à necessidade de justifi-
car ideologicamente o domínio sobre os africanos e de pôr em prática os sacra-
mentos católicos80, surge o imperativo de determinar as línguas nativas que 
seriam usadas para tal finalidade.

2. LÍNGUAS BANTOS E O TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS PARA O 
BRASIL

A lucrativa empreitada do tráfico negreiro prolongou-se por mais de 
três séculos (1502-1860) causando um deslocamento humano estimado em 
5.000.00081 (HEYWOOD, 2013, p. 18) de pessoas desarraigadas do continente 
africano com destino ao Brasil. Dentre as línguas bantos, as mais destacadas 
nesse período, devido a fatores como época de aporte no Brasil, número de fa-
lantes e amplitude geográfica foram: o umbundo (sul de Angola), o quimbundo 
(centro de Angola) e o quicongo82 (norte de Angola e sul da República Demo-
crática do Congo) (PESSOAS DE CASTRO, 2000). 

A língua foi um fator essencial no funcionamento do tráfico de escravi-
zados. Acerca deste aspecto, Bonvini (2008, p. 26) observa que é essencial a 
busca por dados históricos “porque o tipo de tráfico e de comércio pratica-
dos pelos portugueses seguramente favoreceu certa seleção de línguas africa-
nas atingidas pelo tráfico e modificou o estatuto linguístico de algumas delas” 
(BONVINI, 2008, p. 26).

No transcorrer dos séculos XVII e XVIII, a região de Angola será a principal 
fornecedora de sequestrados para o tráfico negreiro83. Na África, os pombeiros 

80 São sete os sacramentos católicos: batismo, confirmação (ou crisma), eucaristia, reconciliação (ou penitência), 
unção dos enfermos (obrigatórios), e ordem e matrimônio (opcionais).
81 As estimativas quanto ao número total. São variáveis. Remetemos o leitor ao site <www.slavevoyages.com>, 
uma das bases de dados mais completas e constantemente atualizada. 
82 Conforme Pessoa de Castro (2002, p. 39), ao longo dos quase quatro séculos de tráfico, os povos africanos trazi-
dos para o Brasil procederam de duas regiões subsaarianas: daquela onde prevaleciam línguas bantos: Camarões, 
Gabão, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Angola, Namíbia, África do Sul, Zâmbia, Botsuana, Uganda, Ruanda, 
Burundi, Moçambique, Tanzânia, Zimbábue, Quênia, Lesoto, Malavi; e da África Ocidental, desde o Senegal até 
a Nigéria, além da Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Serra Leoa, Liberia, Burquina-Fasso, Costa do Marfim, 
Gana, Togo e Benim.
83 Petter (2005, p. 199) apresenta o tráfico de escravizados dividido em quatro ciclos, embora a predominância 
de uma região não signifique o término do tráfico nas demais: o ciclo da Guiné (séc. XVI), escravizados de origem 
sudanesa; o ciclo do Congo e de Angola (séc. XVII), escravizados provenientes da zona banto; o ciclo da Costa 
de Mina (séc. XVIII), novamente escravizados sudaneses, que levará ao ciclo da baía de Benim; no século XIX 
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eram responsáveis pela troca de mercadorias por cativos e marfim ao longo dos 
rios e os cativos eram levados aos principais entrepostos comerciais: os portos 
de Loango, Malemba e Cabinda, ao norte do rio Congo; o porto de Pinda, na foz 
do mesmo rio; o porto de Benguela e o de Luanda, em Angola. Nestes lugares, 
organizaram-se verdadeiros “entrepostos de cativos, cada vez mais permanen-
tes, fixos e organizados” (BONVINI, 2008, p. 31). Os escravizados eram, então, 
reunidos até que um número significativo deles fosse ajuntado, para então ser 
iniciada a viagem marítima com destino ao Brasil84. 

Por causa desta organização do tráfico, os falantes dessas línguas estive-
ram, antes mesmo de chegar a seu destino, sujeitos a um contato que pode ter 
gerado uma situação linguística peculiar: a “concentração forçada e prolonga-
da de falantes de línguas diferentes, mas tipologicamente próximas, o que pôde 
conduzir, no caso de Angola, à adoção do quimbundo como língua veicular85” 
(BONVINI, 2008, p. 32). Uma evidência que serve para corroborar a assertiva 
do autor é a importância dada ao quimbundo86 pelos jesuítas, que, no século 
XVII, o registraram em pelo menos um catecismo e em uma gramática compos-
tos por missionários jesuítas.

3. LÍNGUAS, TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS E CATEQUIZAÇÃO

Os missionários logo perceberam que o ensino do dogma cristão em por-
tuguês era pouco ou nada eficaz. Além disso, a imposição sine qua non do batis-
mo, da confissão e de outros sacramentos católicos, que exigiam o uso da lín-
gua dos povos catequizados ou a serem catequizados, constituía um obstáculo 
intransponível para os objetivos da catequização. Dessa forma, com o objetivo 
de cristianizar os povos autóctones, os missionários católicos registraram di-
versas línguas africanas, americanas e asiáticas. No caso da influência espa-
nhola, Zwartjes assinala que os missionários “compuseram gramáticas (artes), 
dicionários (vocabularios, diccionarios) e textos religiosos como catecismos 
(catecismos, confesionarios, doctrinas, sermonarios)87” (ZWARTJES, 2014, p. 1). 

os escravizados provêm de diferentes lugares, apesar da predominância dos escravizados oriundos de Angola e 
Moçambique.
84 Para uma análise detalhada do traslado África-Brasil, indicamos o trabalho de Luiz Felipe de Alencastro, O trato 
dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, 2000.
85 Por língua veicular, compreendemos: “Língua que, algumas vezes sujeita a simplificações, serve de meio de 
comunicação entre populações que falam línguas diferentes.” (BAGNO, 2017, p. 253).
86 Não obstante haja consenso em relação com a lingoa de Angola ser o quimbundo, há uma longa discussão acer-
ca de qual variedade do quimbundo é predominante, pois esta designação abarca tanto uma língua quanto um 
conjunto de línguas. Para uma discussão pormenorizada na qual se demonstra que se trata da variedade Mbaka-
-kahenda, remetemos ao trabalho de J.P. Angenot; C.B. Kempf e V. Kukanda: Arte da língua de Angola de Pedro Dias 
(1697) sob o prisma da dialetologia kimbundu, 2011. 
87 No original: “(...) they composed grammars (artes), dictionaries (vocabularies, diccionarios) and religious texts 
such as catechisms (catecismos, confesionarios, doctrinas, sermonarios).”



Estes trabalhos88 também foram usados como recursos instrumentais na 
catequização dos povos africanos, com o objetivo fundamental de auxiliar na 
aprendizagem das línguas nativas pelos novos missionários, com o objetivo de 
facilitar a comunicação dos catequistas com os gentios89 (FERNANDES, 2015, 
p. 44). No que se refere às línguas bantos, destacamos a lingoa de Angola90, que 
está registrada no catecismo Gentio de Angola e na gramática Arte da lingoa de 
Angola, ambos compostos por missionários jesuítas, aquele em Angola, este no 
Brasil.

O compêndio da doutrina cristã, Gentio de Angola sufficientemente instrui-
do nos myʃterios de noʃʃa ʃancta Fé, foi composto91 em português e em quim-
bundo pelo padre jesuíta Francisco Pacconio (1589-1641), um missionário je-
suíta italiano que esteve no reinos do Congo e Ndongo. Na folha de rosto deste 
catecismo, consta que “foi redvsida a methodo mais breve et accomodado á 
capacidade dos sogeitos” pelo padre jesuíta angolano Antonio do Couto (ver 
seção 4), tendo sido impressa pela primeira vez em 1642, em Lisboa, na oficina 
de Domingos Lopes Rosa.

Conforme o prólogo, escrito por Atonio do Couto, esta obra estava dirigida 
“aos amantíssimos padres da nossa companhia de Iesu em Angola, & Braſil, oc-
cupados na inſtrucçam, &doutrina dos Negros em os mysterios de nossa Santa 
Fé” (PACCONIO, 1642, p. IX). 

Quanto ao conteúdo, está composta pelas orações católicas mais comuns, 
“Padre noſſo”, “Aue Maria”, “Salue Rainha”, “Credo”; bem como pelos “Manda-
mentos da ley de Deus”, os “Mandamentos da Sancta Madre Igreja”, o “Acto de 
Contrição”, a “Confissam geral” e uma “apresentaçaõ da doutrina cristã” na for-
ma de 14 diálogos entre o discípulo e o mestre.

A importância de o Gentio de Angola para a época em que foi publicado 
pode ser atestada pelo fato de ter sido impressa em português e em quimbun-
do no ano de 1642, sendo, mais tarde reeditada, em 1661, em português, quim-
bundo e latim92, o que aponta para sua relação com o incremento do tráfico de 
mulheres e homens escravizados na região “que será o grande reservatório (...) 
para o tráfico brasileiro” (BONVINI, 2008, p. 27).

88 Fernandes (2015) oferece um inventário das obras conhecidas de missionários católicos que registram línguas 
africanas.
89 Gentio é o termo usado em referência aos não cristãos, “pagão” (BLUTEAU, 1728, V. IV, p. 57).
90 Optamos por manter a expressão lingoa de Angola por ser a que consta do título das obras citadas. Além disso, 
entendemos que, dentro dos limites do catecismo e da gramática, a língua neles registrada compreende apenas 
uma porção do que corresponderia ao quimbundo veicular falado na época.. 
91 Atentar para a definição de Bluteau (1728, V. 2, p. 421) para Compor: “Fazer hum livro, hum poema (...) Na epist. 
21 do liv. das Familias diz Cicero (...) As cartas nós as compomos cõ termos communs, et com palavras, de que 
todos os dias usamos na conversação.”
92 Esta segunda edição se coaduna ao declínio da influência da companhia de Jesus, ligada ao Estado português, e 
à ascensão da ordem dos capuchinhos na África Central. 



4. PRÁTICAS LETRADAS NA ÁFRICA CENTRAL

A palavra falada constitui o sustentáculo das civilizações da oralidade. 
Acerca da tradição oral, Hampaté Bâ (2010), um mestre africano dessa tradição 
na atualidade, observa que:

É, pois, nas sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas tam-
bém a ligação entre o homem e a Palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está 
ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra encerra um 
testemunho daquilo que ele é. A própria coesão da sociedade repousa no valor e no respeito pela 
palavra (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 168).

Este breve esclarecimento se faz necessário, pois sobre a dicotomia fala/
escrita que se baseou uma das justificativas para a subestimação das cultu-
ras africanas. Essa perspectiva fundada em uma visão eurocêntrica, segundo a 
qual civilização e registros escritos formam um conjunto que serviu para a le-
gitimação de uma superioridade cultural hipotética da história escrita. Quanto 
a isso, Vansina (2010, p. 146) esclarece:

Tudo que uma sociedade considera importante para o perfeito funcionamento de suas instituições, 
para uma correta compreensão dos vários status sociais e seus respectivos papéis, para os direitos e 
obrigações de cada um, tudo é cuidadosamente transmitido. Numa sociedade oral isso é feito pela 
tradição, enquanto numa sociedade que adota a escrita, somente as memórias menos importantes 
são deixadas à tradição. É esse fato que levou durante muito tempo os historiadores, que vinham 
de sociedades letradas, a acreditar erroneamente que as tradições eram um tipo de conto de fadas, 
canção de ninar ou brincadeira de criança. (VANSINA, 2010, p. 146).

Essa perspectiva grafocêntrica também acaba por obliterar o impacto 
profundo das interações culturais entre centro-africanos e europeus e de suas 
decorrências, em especial de práticas letradas, isto é, tanto a produção como a 
leitura de textos escritos na África Central. Um exemplo ilustrativo é o do reino 
do Congo, onde havia “elite letrada, usando parcialmente uma indumentária 
europeia, possuindo nomes portugueses e professando o catolicismo” (THOR-
NTON, 1998, p. 2). 

Outrossim, ao longo dos séculos XVI e XVII, não era incomum que jovens 
africanos provenientes das elites do reino do Congo frequentassem colégios, 
tanto em Portugal como na África93, para desempenhar posteriormente impor-
tante papel na catequese no interior da zona cultural Congo-Angola (THORN-
TON, 2004). Marcussi (2012, p. 6) destaca que a “criação de um clero natural da 
África” foi uma estratégia de aproximação entre as culturas que estiveram em 
interação, sendo que o clero secular incluía “desde os filhos das elites luso-afri-

93 Marcussi (2012) apresenta detalhadamente questões relativas à localização, fundação e funcionamento dos 
colégios frequentados por africanos nos séculos XVI e XVII. 



canas até clérigos oriundos das sociedades africanas tradicionais” (MARCUSSI, 
2012, p. 6). Este parece ser o caso de um dos autores do Gentio de Angola, o 
padre Antonio do Couto, cuja biografia retoma as práticas letradas enumeradas 
nesta seção:

Naceo na Cidade de S. Salvador94 Capital do Reyno de Angola onde entrou na Companhia de Jesus 
a 31. de Outubro de 1631. Para se instruir nas Sciencias Escolasticas passou a Coimbra, em cuja 
palestra deu iguaes argumentos do talento que tinha para as sciencias como inclinação para as 
virtudes. (...) Voltou para a sua Patria no anno de 1648. com cartas do Serenissimo Rey D. João o IV. 
para ELRey de Congo (...) O apostolico zelo que lhe animava o corpo lhe cõmunicou alentos para dis-
correr por diversas terras para lucrar almas a Christo penerando com grande disvelo aquelles vastos 
certoens onde escassamente tinha rayado a Luz do evangelho.(...) Faleceu em Loanda no dia 10 de 
julho de 1666 (Bibliotheca lusitana Historica, Critica, e Cronologica, 1741, V. I, p. 252).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destacamos que esta breve exposição é uma tentativa de reconstruir uma 
história de usos das línguas centro-africanas que por sua vez está ligada a mui-
tas outras histórias na tessitura do Atlântico Sul. Como salienta Silva (2004, p. 
12):

Muitas histórias têm de ser reconstruídas para que se venha a ter uma história do diversificado 
português brasileiro, inexoravelmente nascido do encontro da “linguagem adulterada de negros 
e índios” e da koiné portuguesa, além de outras línguas aqui chegadas que, necessariamente, por 
razões sócio-históricas e linguísticas, entrecruzaram-se e se entrecruzam. (SILVA, 2004, p. 12).

Por fim, percebe-se que há um silenciamento sobre o papel dos centro-
-africanos no uso e aprendizado de línguas africanas em práticas letradas na 
diáspora atlântica, embora tenham sido a lingoa do Reyno de Congo e a lingoa 
de Angola as primeiras línguas africanas a serem registradas, o que aponta 
para a importância e a necessidade de pesquisas sobre esta temática para os 
estudos da linguagem no Brasil. 
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O MOVIMENTO COMO PARÂMETRO COMUM 
DA LIBRAS, AUDIOVISUAL E MÚSICA: 

possível potencializador da 
percepção musical do surdo

Leonardo Rodrigues Cabral95

INTRODUÇÃO

Este trabalho é um recorte da dissertação intitulada “O videoclipe como 
representação visual da vibração sonora para percepção musical do surdo”, 
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Fe-
deral de Pernambuco, na linha de pesquisa de Design da Informação. Nas ob-
servações iniciais da pesquisa, que passam por áreas da linguística, psicologia, 
design e música, é possível notar que o artefato videoclipe é bem-aceito pela 
comunidade surda devido às suas características visuais, sobretudo pela pre-
sença de elementos gráficos, movimentos, transições, movimentos de câmera, 
enquadramento etc. O objetivo geral deste trabalho é compreender se o parâ-
metro movimento, que é um elemento comum entre as áreas de Libras, audio-
visual e música, consegue proporcionar e potencializar a percepção musical 
para o sujeito surdo. A pesquisa será realizada através de breve entrevista e 
a apresentação de alguns vídeos com o corpus formado por alunos do curso 
de Licenciatura em Letras Libras da UFPE. A base teórica segue os trabalhos 
de, Caznok (2015), Machado (2000, 2011), Quadros (2004), entre outros. Con-
siderando que o movimento é um parâmetro fundamental das línguas de si-
nais e está presente nesses diversos campos, acredita-se que o mesmo pode 
potencializar a percepção musical do surdo por meio dos elementos gráficos 
dos artefatos audiovisuais, na música o movimento está presente na regência 
e execução do instrumento, que pode transmitir visualmente a ideia de ritmo, 
compasso, duração, entre outros parâmetros musicais. Deste modo, acredita-
mos que através de uma análise mais detalhada deste parâmetro poderemos 
chegar à conclusão que os elementos visuais móveis do videoclipe podem ser-

95 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Design da UFPE. Ma linha de pesquisa de Design da informação. 
Orientadora do trabalho Isabella Aragão. Emai-l: leonrodrigues@outlook.com



vir como um artefato musical para a comunidade surda ou o apontamento para 
outros elementos do vídeo.

1. O MOVIMENTO NA LIBRAS

As línguas de sinais têm em sua forma de se expressar uma visualidade 
única, onde é possível visualizar formas, espaço, movimento que podem ser 
percebidos pelo olho humano de forma singular. E é através desta plástica da 
língua de sinais que podemos relacioná-la com parâmetros comuns de outras 
áreas do conhecimento, como a música e audiovisual. Mas para entendermos 
com funcionam as línguas de sinais em especial a Libras (Língua Brasileira de 
Sinais) vejamos sua estrutura.

De acordo com Ferreira (2010), os aspectos estruturais da LIBRAS são 
constituídos por cinco Parâmetros: 

(1)  Configuração da(s) Mão(s) são as diversas formas que a(s) mão(s) to-
ma(m) na realização do sinal. Podendo ser em formas de letras (em-
préstimo linguístico da língua portuguesa), de números ou outras;

(2)  Ponto de Articulação (PA), também chamado de Locação, é o espaço 
em frente ao corpo (espaço neutro) ou uma região do próprio corpo, 
onde os sinais são articulados; 

(3)  Orientação (O) é a orientação da palma da mão durante a realização 
do sinal, que pode ser: para cima, para baixo, para dentro, para fora 
ou para o lado; 

(4)  Componentes Não manuais (Expressão Facial) são utilizados para de-
finir ou intensificar os significados dos sinais; 

(5)  Movimento é o deslocamento da mão no espaço. 

O movimento neste trabalho é o ponto de encontro entre algumas áreas do 
conhecimento como o audiovisual e a musical.

Para Quadros (2004) para que haja movimento, é preciso haver objeto e 
espaço. Nas línguas de sinais, a(s) mão(s) do enunciador representa(m) o obje-
to, enquanto o espaço em que o movimento se realiza (o espaço da enunciação) 
é a área em torno do corpo do enunciador.

Dá para perceber como o movimento tem um papel essencial para as lín-
guas de sinais, vamos ver agora como este fenômeno é tratado e outras áreas.



2. O MOVIMENTO NA MÚSICA

Caznok (2015) categoriza as relações entre os sons e as cores, os sons e o 
espaço e por último, os sons e as imagens. A relação mais antiga e comum, é a 
associação do som com as cores. O movimento aparece na relação entre som e 
espaço, visto que o movimento é a variação espacial de algum objeto em rela-
ção a um referencial no decorrer do tempo.

Os estudos científicos acerca dessa correspondência só começaram a sur-
gir no século XVII quando três pensadores jesuítas iniciaram uma investigação 
e elaboraram “teorias” em torno do assunto. Mersenne, Kircher e Castel apro-
veitaram as descobertas científicas em relação a luz. (CAZNOK, 2015, p. 29).

O movimento esteve presente no estudo do pensador jesuíta, o alemão 
Athanasius Kircher (1601-1680), que foi influenciado pelas ideias pitagóricas 
como a Harmonia das Esferas, que acreditava na relação proporcional entre as 
órbitas dos sete planetas e as setes notas musicais. Dessa forma o movimento 
de cada planeta girando em torno da terra criava um determinado som, quanto 
mais afastado e com movimentos mais rápidos mais agudos seriam os sons. 
(CAZNOK, 2015, p. 32). 

As tentativas de representar o som visualmente ficaram estagnadas e só 
na segunda metade do século XIX e início do século XX, a ideia de se criar ins-
trumentos que trabalhassem essa questão voltou à tona pelo desenvolvimento 
tecnológico em torno da eletricidade. Diversos músicos, artistas plásticos, ci-
neastas, poetas e cientistas desenvolveram experimentos, por exemplo, o ór-
gão silencioso que difundia cores, de A. Wallace Rimington (1854-1918), ao 
acompanhar o ritmo de uma orquestra ou de um piano. O conhecido Clavilux, 
do cantor holandês Thomas Wilfred (1889-1968), que na sua versão portátil 
consistia em uma espécie de televisão que não relacionava as cores às notas 
musicais de maneira objetiva, mas criava imagens abstratas em movimento 
chamadas por ele de lumia, com fatores temporais e rítmicos que mudavam de 
acordo com a sequência musical (CAZNOK, 2015, p.37-38).

Ainda entre os estudos musicais, segundo Caznok (2015), os sons podem 
ser relacionados com o espaço através da regência quironomica dos gestos dos 
maestros para indicar as curvas melódicas e ornamentos por meio de desenhos 
ascendentes e descendentes, linhas e pontos no espaço. Esse tipo de regência 
pode ser considerada como umas das origens da escrita musical, de sinais e 
símbolos. Os recursos da regência com seus desenhos conseguem abarcar pa-
râmetros musicais, como as alturas das frequências graves (baixo) e agudas 
(alto), e o parâmetro da duração (tempo), demonstrando o compasso e ritmo 
através dos movimentos dos gestos (CAZNOK, 2015, p. 55).



3. O MOVIMENTO NO AUDIOVISUAL

A origem do audiovisual é derivada da fotografia, e mescla-se com a do 
cinema com a busca pela representação do movimento.

No século XIX, Etienne-Jules Marey (1830-1904) um fisiologista francês, 
dedicou-se ao desafio de decompor o movimento. O interesse do pesquisador 
era justamente a decomposição de forma estática de um determinado movi-
mento, para poder analisar detalhadamente como era executado pelos seres 
vivos como podemos observar na Figura 1. (MACHADO, 2011, p. 13).

Figura 1 - Imagem captada por Etienne para estudar o movimento humano.

Fonte: https://paulgreer.net

Outro cientista que se dedicou a investigar dessa vez a questão da sínte-
se/projeção do movimento, foi o belga Joseph Plateau (1801-1883). Em 1829, 
utilizando de seus conhecimentos nas áreas da ótica e fisiologia do olho, o pes-
quisador relacionou a síntese cinematografia a um fenômeno conhecido como 
persistência da retina. Este fenômeno foi de grande relevância para o processo 
de síntese do movimento, visto que a película utilizada para realizar a projeção 
era uma fita com diversos quadros separados por um intervalo entre eles (MA-
CHADO, 2011, p.16). 

Segundo Plateau, a retina tem o poder de reter um pouco da informação 
captada durante um período, ou seja, no caso da película cinematográfica, o 
olho consegue reter um quadro anterior e sobrepor ao próximo; subtraindo 
dessa maneira os intervalos pretos entre os quadros. Com base nesse fenô-



meno, Plateau construiu, uma máquina conhecida como fenaquistiscópio, que 
consiste em um disco com ilustrações e/ou imagens que representam uma de-
composição de movimento. Uma espécie de máscara revela apenas um quadro 
por vez. Quando esse disco é rotacionado, a imagem exibida na fresta, que per-
mite visualizar o disco, ganha movimento. O fenaquistiscópio provou o fenô-
meno por ele descoberto (MACHADO, 2011, p.16).

Com princípios parecidos aos de Plateau, com a decomposição do movi-
mento, William George Horner (1786-1837) cria um dispositivo chamado de 
zootrópio, que consiste em um cilindro com fendas que possibilitam a visua-
lização de uma cena em movimento que é produzida no seu interior quando é 
rotacionada. A partir do zootrópio, outros pesquisadores começaram a desen-
volver novos artefatos e produzir suas animações.

No final do século XIX, Thomas Edison, criador de diversas invenções fora 
do âmbito do cinema e audiovisual, como a lâmpada elétrica, cria depois de 
observar a câmera de Etiènne-Jules Marey em Paris, o chamado cinetoscópio. O 
cinetoscópio é um aparelho com um visor individual, que depois da inserção de 
uma moeda, possibilita o espectador assistir um pequeno trecho de um vídeo 
em looping. O cinetografo era o aparelho responsável pela captura das imagens. 
Os filmes de Edison eram produzidos nos fundos do seu laboratório como des-
taca Mascarello (2015): 

Edison produziu os filmes para o cinetoscópio num pequeno estúdio construído nos fundos de seu 
laboratório. Era uma construção totalmente pintada de preto, que tinha um teto retrátil, para dei-
xar entrar a luz do dia, e que girava sobre si mesma, para acompanhar o sol... Lá dentro, dançarinas, 
acrobatas de vaudeville, atletas, animais e até mesmo as palhaçadas dos técnicos de Edison eram 
filmados contra um fundo preto, iluminados pela luz do sol.

Nesta mesma década, os irmãos Louis e Auguste Lumiére criam o famoso 
cinematógrafo, aparelho com um design muito mais funcional e mais leve. A 
popularização do cinematógrafo deu-se devido a sua portabilidade, por ser um 
dispositivo que gravava e projetava os filmes concomitantemente, e pela divul-
gação dos irmãos Lumiére juntos aos seus clientes, donos de cafés, teatros etc. 
As décadas seguintes foram basicamente dominadas pela disputa de mercado 
e inovação entre Edison e os Lumiére (MACHADO, 2011). 

A invenção dos Lumiére propiciava uma experiência coletiva, em uma sala 
escura, que se tornou conhecido como cinema mudo. Já o produto de Edison 
oferecia uma experiência individual, mas essa forma mais simples de assistir 
possibilitou no começo do século XX que ele já experimentasse adicionar o 
som ao filme, criando uma nova experiência perceptiva, relação entre imagem 
e som. 



Assim nasceu o audiovisual, através da decomposição do movimento e sua 
reprodução. Abrindo possibilidades para diversas formas de linguagens audio-
visual, como cinema, televisão, videoclipes, animações 2d e 3d, desenhos, etc. 
Nos videoclipes, objeto desse estudo, existem diversas linguagens, como clipes 
que seguem uma narrativa, outros mais artísticos. A linguagem do videoclipe 
é composta por diversos elementos visuais aleatórios, conforme lista Pontes 
(2003): 

Vou enumerar aqui algumas dessas possibilidades visuais, elementos narrativos comuns aos vide-
oclipes: ângulos de câmera extremos, com a câmera próxima dos 90o em relação ao personagem; 
movimentos de câmera complexos, no qual a câmera pode começar um movimento vertical, que 
depois se torna horizontal, para, em seguida, virar diagonal, ou girar ao redor do personagem ao 
mesmo tempo em que se afasta ou se aproxima, ou ainda variações infinitas entre estes; montagem 
acelerada, ou seja, aquela na qual cada plano dura menos de 2 segundos na tela; saturação das 
cores, exagerando a temperatura das cores (demasiado quentes ou demasiado frias) ou ainda um 
colorido que tende para o preto e branco, de tão desbotado; alternância imprevisível entre câmera 
lenta, normal e câmera acelerada; divisão da tela em duas ou mais imagens simultâneas; alteração 
da “textura” da imagem, com maior ou menor granulação; alternância aparentemente aleatória 
entre preto-e-branco, cor, e monocromatismos; e outros, que são combinações dentre estes recur-
sos aqui descritos.

Diante desta diversidade de estilos visuais, foram selecionadas duas técni-
cas de produção de videoclipe para ser testado com o público-alvo da pesquisa, 
que será apresentado a seguir.

4. TESTE

Metodologia adotada para saber se o artefato visual serve como um potencia-
lizador para percepção musical do surdo, é mesmo método utilizado na educação 
musical, de repetir a execução de forma rítmica de algum instrumento. Este teste 
semiestruturado consiste na apresentação de 2 vídeos das seguintes categorias: 
Animação/motiondesign com 20 segundos de duração e um outro vídeo com 
movimentos de câmeras e transições também de 20 segundos de onde o sujei-
to surdo deverá reproduzir o ritmo da música do vídeo através de palmas ou 
qualquer manifestação corporal.

O critério de seleção das músicas foi a simplicidade do ritmo, onde as duas 
músicas têm mesmo número de “batida” ou “toques”. Ritmos mais complexos 
podem dificultar sua reprodução devido a outros fatores, como a coordenação 
motora. A músicas selecionadas foram We will rock you da banda inglesa Queen 
(Figura 2) e a música da Anna Julia da banda brasileira Los Hermanos (Figura 3).

Na produção do vídeo foi adota uma metodologia de edição e produção 
utilizada pelo diretor francês Michel Gondry. O diretor francês de forma empí-



rica cria uma mapa em cima de elementos musicais de uma determinada mú-
sica, como por exemplo, as batidas da bateria, ou uma linha de baixo etc. Este 
mapeamento guia Gondry na hora da filmagem e edição dos videoclipes produ-
zidos por ele, trazendo ritmo na visualização do vídeo. Os vídeos das músicas 
selecionadas foram produzidos em cima do mapeamento da batida da bateria 
delas por serem mais simples e de fácil percepção.

Figura 2: Trecho do vídeo 1.

	

Figura 3: Trecho do vídeo 2.

	

Os vídeos foram apresentados para 5 alunos Letras Libras UFPE com sur-
dez severa ou profunda, e 5 alunos ouvintes da UFPE.

O Modo de avaliação foi dividido em escalas de acordo com a reprodução 
do ritmo percebido no vídeo apresentado. Foram criadas as seguintes medidas:

1. Sem sincronização (SS)

2. Sincronização diferente (SD)

3. Sincronização aproximada (SA)

4. Trechos de sincronização (TS)

5. Sincronizado (S)



O termo sem sincronização (SS) foi estabelecido para os casos de total falta 
de sincronismo, a sincronização diferente(SD) foi para os casos onde existiam 
pequenos pontos de ritmo mas que não combinavam com a música existente, a 
sincronização aproximada(AS), ocorreu em casos pequenos pontos de sincro-
nização, os trechos de sincronização(TS) eram de fato pequenos trechos com 
duração de segundos de sincronização com as músicas, e sincronizado(S) foi 
para casos de sincronização dos ritmos por um longo período

A seguir estão os resultados obtidos com os alunos ouvintes e surdos. An-
tes da apresentação dos vídeos para os voluntários foi feita uma pergunta que 
poderia influenciar no resultado do teste. Foi perguntado para cada sujeito se 
ele já tinha experiência com algum um instrumento, dança ou qualquer outra 
experiência com música. 

Tabela com os resultados dos alunos ouvintes para o primeiro vídeo:

Vídeo 1 Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5

Experiência musical Sim Sim Não Sim Não

Repetições 3 2 3 2 2

Reprodução do ritmo TS SA SD TS SS

Tabela com os resultados dos alunos ouvintes para o segundo vídeo:

Vídeo 2 Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5

Experiência musical Sim Sim Não Sim Não

Repetições 2 1 3 2 2

Reprodução do ritmo TS TS SA TS SS

Tabela com os resultados dos alunos surdos para o primeiro vídeo:

Vídeo 1 Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5

Experiência musical Sim Não Não Sim Não

Repetições 2 2 2 1 2

Reprodução do ritmo SD SD SA SA SS

Tabela com os resultados dos alunos surdos para o segundo vídeo:

Vídeo 2 Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5

Experiência musical Sim Não Não Sim Não

Repetições 1 1 1 2 3

Reprodução do ritmo SD TS SD TS SD



Percebe-se nesse teste inicial que as pessoas ouvintes conseguiram tre-
chos de sincronização, em especial os que já tiveram experiência musical, as 
duas pessoas ouvintes sem experiência musical apresentaram mais dificuldade 
no momento da representação do ritmo. No caso dos alunos surdos a maior 
parte não teve experiência musical, mas mesmo assim apresentaram trechos 
de sincronização no segundo vídeo (animação gráfica). Para eles foi mais fácil 
perceber o ritmo através das trocas e movimento do elemento gráfico (círculo) 
na tela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste teste preliminar foi possível perceber, que o surdo consegue 
ter forma moderada, a percepção do ritmo, enquanto espectador de um artefa-
to de entretenimento. 

Tanto para o ouvinte como para o surdo a ausência da música e/ou vibra-
ção sonora foi sentida e usada como justificativa para falta de sincronização.

Notou-se que o vídeo feito com animação gráfica (motion graphic) teve 
uma receptividade e resultado mais positivo na reprodução do ritmo, quando 
comparado com vídeo filmado com transições e movimentos.

Devido à diversidade de características que compõe os artefatos audiovi-
suais, em especial os vídeos musicais ou videoclipes, e seu uso como “tradutor” 
visual da música para o surdo, se faz necessário mais experimentações e com-
plementos metodológicos para abarcar o tema de forma mais completa para o 
público específico.
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A COLOCAÇÃO PRONOMINAL EM DOIS 
DIÁRIOS ÍNTIMOS (1945-1946): 

contextos neutros
Adriana Batista Lins Benevides96 

José Radamés Benevides de Melo97

INTRODUÇÃO

A questão da colocação pronominal no português brasileiro (doravante, 
também PB) não é nova e já conta com uma quantidade considerável de refle-
xões críticas, prescritivo-normativas e estudos de natureza científica e acadê-
mica. Desde as polêmicas entre José de Alencar e Camilo Castelo Branco, ainda 
no século XIX, e Rui Barbosa e Ernesto Carneiro Ribeiro, nos inícios do XX98, a 
sintaxe dos clíticos tem chamado a atenção de curiosos, estudiosos da língua 
portuguesa, de romancistas e poetas, de intelectuais, gramáticos normativistas 
e linguistas.

Diversos pesquisadores se dedicaram a esta questão sob os mais variados 
vieses. Há aqueles que buscam explicar mudanças na história da língua portu-
guesa (medieval, quinhentista, europeia, brasileira) cada um com seus propó-
sitos específicos, como é o caso, por exemplo, de Lobo (1992, 2001), Pagotto 
(1992), Martins (1994) e Carneiro (2005); outros investigam as distinções en-
tre o português literário brasileiro e o lusitano, como Schei (2003; 2010). O 
fato é que, independente dos objetivos particulares de cada uma dessas pesqui-
sas, elas têm contribuído, direta ou indiretamente, de modo significativo para 
a descrição do português brasileiro e, por conseguinte, para sua diferenciação 
frente ao português europeu (daqui por diante, também PE). 

Além disso, pelo menos duas das grandes gramáticas do português bra-
sileiro publicadas, nas duas últimas décadas, por linguistas de reconhecida 
competência trazem considerações sobre a colocação dos clíticos no PB, como 

96 Mestra em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. E-mail: benevidesabl@hotmail.com 
97 Doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 
UNESP/Araraquara. Professor do IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim. E-mail: radames.melo@ifbaiano.edu.br 
98 A esse respeito, ver Leite (2006, p. 65 e seguintes), para a primeira polêmica e Leite (2006, p. 85 e seguintes) 
para a segunda.
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Castilho (2010) e Bagno (2012). Isso atesta, de alguma forma, a importância 
que tem esse conteúdo na descrição da língua.

A partir dessas pesquisas e da constatação de que a elas podem ser agre-
gados outros estudos feitos a partir de corpora ainda não pesquisados, como 
diários íntimos, por exemplo, pergunta-se: o que revelaria sobre a sintaxe dos 
clíticos a escrita contida em diários íntimos de pessoas que não desenvolve-
ram atividade literária, científica ou filosófica? Certo é que já existem alguns 
estudos com corpora montados por conjuntos de cartas pessoais, como os de 
Lobo (2001) e Carneiro (2005), que trabalham, respectivamente, com 158 car-
tas particulares escritas no Recôncavo baiano ao longo de grande parte do sé-
culo XIX (de 1818 a 1886) e com um conjunto de 500 cartas manuscritas por 
brasileiros entre 1809 e 1904. No entanto, a colocação dos clíticos em diários 
íntimos ainda não foi pesquisada. Pelo menos, não que se saiba até a elabora-
ção deste texto.

É isso, sobretudo, que motiva a realização deste trabalho. Assim, a pergun-
ta de pesquisa que se lança é: como se dá a colocação dos clíticos nos chamados 
contextos neutros em dois diários íntimos escritos em 1945 e 1946? Sem dú-
vida, é desta pergunta e do modo de produção e de circulação de diários pela 
sociedade que se chega à seguinte conjectura: os diários íntimos podem servir 
como fonte de dados linguísticos para o estudo da sintaxe dos clíticos, já que são 
constituídos de registros de usos escritos, neste caso, do português brasileiro 
encerrados num gênero discursivo que, geralmente, está vinculado mais dire-
tamente ao cotidiano e não a instituições oficiais e situações formais de uso da 
língua. Assim como nas cartas pessoais, os estudos em diários íntimos podem 
revelar usos do PB ausentes em outros corpora e esclarecer outras relações 
entre variáveis linguísticas e extralinguísticas até então não consideradas99.

Coerentes com isso, nosso objetivo principal neste artigo consiste em 
analisar a colocação dos clíticos em contextos neutros em dois diários íntimos 
escritos, respectivamente, em 1945 (Diário 1) e 1946 (Diário 2). Dadas as con-
dições de exposição deste trabalho, principalmente no que diz respeito a espa-
ço, estabelecem-se três objetivos específicos, que consistirão em: i) examinar 
a colocação dos clíticos em dois contextos neutros (SCHEI, 2003, 2010): verbo 
precedido de sujeito e oração coordenada com e; ii) proceder ao levantamento 
das frequências relativas de próclise e ênclise nesses contextos; e iii) compa-
rar as frequências relativas de próclise e ênclise encontradas nos dois diários 
com resultados de outras pesquisas, especialmente as empreendidas por Schei 
(2003, 2010). Isso se justifica pelo fato de essas pesquisas permitirem cotejar 
a sintaxe dos clíticos presente nos diários com as colocações pronominais dos 
romances brasileiros e portugueses publicados nos séculos XIX e XX.

99 Evidentemente, não se pretende discorrer sobre essas relações neste texto.



Como este estudo é de caráter descritivo e exploratório, a análise está ba-
seada nos preceitos teórico-metodológicos da linguística descritiva, tal como 
compreendida e praticada por Câmara Júnior (1969), Perini (2006) e Schei 
(2003, 2010). É dos estudos desta autora que se adotam os procedimentos me-
todológicos para coleta e análise dos dados. Isso não significa, entretanto, que 
outras fontes, de filiações teórico-metodológicas diversas, não tenham sido 
consultadas quando necessário, como é o caso de Souza e Silva e Koch (2009).

Antes, porém, de se passar à análise da colocação dos clíticos nos diários, 
segue-se uma sua breve apresentação. 

1. A DIARISTA100 E OS DIÁRIOS

D. M. P. F. S. (doravante D. M.) nasceu no dia 19 de agosto de 1926, na cida-
de de Salvador, Bahia. Sua família pertencia à classe alta da capital baiana. Seu 
pai foi um grande fazendeiro, pessoa de bastante prestígio e influência e pro-
prietário de algumas fazendas de cacau. Já à sua mãe cabia a responsabilidade 
de cuidar da casa e dos onze filhos.

D. M. inicia a escrita do seu primeiro diário no dia 19 de agosto de 1945, 
um domingo, dia em que estava comemorando 19 anos de idade. Ela se encon-
trava na fazenda da família, em Pontal do Sul, Ilhéus, onde estava passando 
uma temporada. Começa o registro por dois motivos: por ter ganhado da irmã 
uma caderneta de couro, que foi feita de diário, e por estar aniversariando. 
Embalada pela felicidade do momento, desejava eternizá-lo através da escri-
ta. Os motivos coadunam com o que Lejeune (2008, p. 257) considera serem 
predisposições para começar um diário: “mantemos um diário durante uma 
crise, uma fase da vida, uma viagem. Começamos, largamos, reencontramos o 
diário...”. 

O segundo diário começou a ser escrito no dia 27 de maio de 1946, numa 
segunda-feira, em Salvador, cidade em que residia com seus pais e irmãos. Nes-
se dia, a diarista conta os fatos mais importantes que ocorreram durante os 
cinco dias que ficou sem escrever, numa evidente preocupação em não deixar 
se perder o conjunto de acontecimentos que julgou relevantes ao longo desse 
intervalo de contato propriamente dito com o diário.

Suas memórias foram registradas em duas cadernetas de formato peque-
no, com folhas não paginadas, não pautadas e nem margeadas. Isso, no entanto, 
não impediu a diarista de escrever linearmente, sem subidas e descidas, numa 
demonstração de habilidade. Convém informar que todas as páginas dos dois 
diários estão preservadas sem quaisquer sinais de deterioração ou avaria. No 

100 Termo empregado por Alberca (2000) para se referir a quem escreve diários.



segundo diário, porém, a tinta da caneta está transpassando algumas folhas de 
papel, o que tem dificultado parcialmente a leitura.

O tipo de letra empregado é bastante límpido. Por isso, sua escrita se torna 
compreensível a qualquer leitor. Consideradas em seu conjunto, constata-se 
que quase não há borrões, nem excesso desigual de tinta nas hastes das letras, 
em razão, é claro, da destreza da diarista com a escrita e da qualidade da caneta 
empregada. Seus registros, por fim, demonstram a habilidade de D. M. no ma-
nuseio dos instrumentos de escrita (caneta, tinta e papel), o que se comprova 
por meio da regularidade do padrão das letras, dentre outras características, 
pela segurança demonstrada em sua caligrafia e pelo conhecimento gramatical 
e ortográfico. 

Sobre a escolarização de D. M., não há dados muito precisos. Além de al-
gumas pistas que são apresentadas ao longo de seus escritos, sabe-se que ela 
estudou em Salvador, no Colégio Nossa Senhora das Mercês, que, à época, se 
ocupava da educação das “moças de família” soteropolitanas. No entanto, não 
chegou a concluir o segundo colegial.

Os diários de D. M. revelam a maneira de ser e de viver de uma jovem mu-
lher, falam sobre a época (moda, hábitos cotidianos, costumes, lazer, família, 
leitura, escrita de cartas, telegramas etc.), suas mudanças e trazem as descri-
ções das cenas de seu entorno e da intimidade familiar. Seus escritos criam 
possibilidades de analisar aspectos cotidianos das experiências vivenciadas 
em 1945 e 1946. De acordo com Fabre (1993), os registros diários estão in-
seridos na abrangência de escritas consideradas ordinárias, ou seja, escritas 
realizadas pelas pessoas simples, comuns, que não são prestigiadas pela His-
tória. Todavia, essas escritas se tornaram memórias e são responsáveis, agora 
segundo Chartier (1990), por construírem práticas e representações de uma 
dada época. Segundo esse mesmo autor, as práticas ordinárias, disseminadas 
e silenciosas, são responsáveis por “inventarem o cotidiano” – qualquer seme-
lhança com o pensamento de Certeau (2012 [1980])101 não é mera coincidência 
– e as representações permitem “vincular as posições e as relações em que os 
indivíduos se percebem e percebem os demais” numa determinada sociedade 
(CHARTIER, 2010, p. 49).
2. Os contextos neutros, a coleta de dados e a análise do corpus102

Os contextos neutros são definidos por Schei (2003, p. 158) como aque-
les em que não há fator de próclise. Os fatores que mais frequentemente es-
tão relacionados com o clítico em posição pré-verbal são: negação, advérbio, 

101 A data entre colchetes indica o ano da primeira edição.
102 Como as comparações serão feitas com os resultados das pesquisas de Schei (2002, 2003, 2010), foram adota-
dos seus critérios de coleta de dados.



pronome indefinido, ambos, mesmo, oração interrogativa iniciada por palavra 
interrogativa, oração exclamativa, oração optativa, oração subordinada, oração 
coordenada a oração subordinada (SCHEI, 2003, p. 91-4). Dos contextos neu-
tros, trabalhou-se com apenas dois: verbo precedido de sujeito e oração coorde-
nada a principal com ‘e’. 

a) Verbo precedido de sujeito:

Para a coleta de dados, foram considerados SN sujeitos sem advérbios e 
equivalentes e que não estejam logo após uma oração adverbial. Desse modo, 
os contextos de coleta foram: 1) oração principal declarativa afirmativa com 
sujeito em início de período; 2) sujeito em início de oração assindética; 3) su-
jeito em oração coordenada com e, que não seja coordenada a subordinada. 
Seguem os exemplos: 

(1) O livro que estou lendo chama-se (D1, 4v)103

(2)  Luiz pediu-me [...] (D1, 6v)

(3)  Êle mostra-se tão frio para comigo... (D1, 12v)

Como se vê, foram consideradas construções verbo precedido de sujeito (S 
+ V) dos mais variados tipos, mas sempre sem fator de próclise: sujeito com 
oração relativa encaixada, como em (1); nome próprio, como em (2); e prono-
me, como em (3).

Antes das considerações acerca da incidência de próclise e ênclise no con-
texto verbo precedido de sujeito, será feito um breve comentário sobre a Tabela 
1, que fornece uma visão geral da colocação pronominal nos diários de D. M. 
Observe-se:

Tabela 1: Frequências de próclise, ênclise e mesóclise em Diário 1 (1945) e Diário 2 (1946), todos os 
contextos.

Diários Colocação 
dos clíticos Próclise Mesóclise Ênclise

Total Ocorrências % Ocorrências % Ocorrências %

Diário 1 374 173 46,3 1 0,2 200 53,5

Diário 2 293 128 43,7 2 0,7 163 55,6

Total (D1 + D2) 667 301 45 3 0,5 363 54,5

103 D1 e D2 significam Diário 1 e Diário 2. Os números que antecedem “r” e “v” correspondem ao número do fólio 
e as letras, à sua posição, se reto ou verso; onde r = reto e v = verso.



Os dados da Tabela 1 indicam que, nos dois diários, há, considerando to-
dos os contextos, uma incidência maior de ênclise do que de próclise, o que é 
inesperado por se tratar de exemplares de diários íntimos, que pertencem a 
um gênero marcadamente informal e espontâneo. A tendência seria esperar 
um percentual maior de próclise do que de ênclise, já que, no geral, a fala e a 
escrita espontânea brasileiras são mais proclíticas que enclíticas. Esse efeito 
inusitado se deve possivelmente ao fato de alguns estudos apontarem que, no 
PB, “a regra geral é a próclise”, como por exemplo, Galves e Abaurre (1996, p. 
295 apud BAGNO, 2012, p. 761). 

Inusitado é também o emprego de 3 mesóclises. Com frequência pratica-
mente inexistente nos romancistas do século XX (SCHEI, 2003), e, com rarís-
simas exceções, presente na literatura mais linguisticamente conservadora, 
como a produzida por Coelho Neto, nos dois diários, há mais mesóclises do 
que nas 376 páginas da terceira edição de Inverno em flor, obra do romancista 
maranhense, conforme Melo (2017).

Mas não é só isso. Vê-se que o percentual de ênclises aumenta quando se 
consideram os contextos neutros verbo precedido de sujeito e oração coorde-
nada com ‘e’. Neles, a frequência de clíticos em posição pós-verbal ultrapassa 
com larga margem, a depender do caso, os empregos feitos por romancistas 
brasileiros do século XX e se aproximam de escritores brasileiros do século XIX, 
do início do século XX e de romancistas portugueses. Isso pode ser constatado 
quando se confrontam os resultados dispostos na Tabela 2 com os encontrados 
por Schei (2010).

Tabela 2: Frequências de próclise e ênclise em Diário 1 (1945) e Diário 2 (1946), verbo precedido de 
sujeito.

Diários Colocação 
dos clíticos Próclise Ênclise

Total Ocorrências % Ocorrências %

Diário 1 33 6 18,2 27 81,8

Diário 2 41 8 19,5 33 80,5

Total (D1 + D2) 74 14 19,0 60 81,0

Quando observados os dados da Tabela 2, constata-se que a sintaxe dos 
clíticos nos dois diários se aproxima de uma tendência à ênclise para a primei-
ra metade do século XX que já vinha se consolidando no PB desde o século XIX, 
conforme atesta Pagotto (1992). Entretanto, a partir das pesquisas de Schei 
(2002, 2003, 2010), pode-se conjecturar que essa colocação se distancia de 
uma tendência à próclise encontrada no português literário brasileiro.



A frequência relativa de ênclise nos diários de D. M. se afasta em mais 
de 20% das encontradas, para o mesmo contexto, no romance A moreninha 
(57%), e em mais de 15% em Lucíola (66%) e O garimpeiro (61%). Ao mesmo 
tempo, aproxima-se muito das encontradas em Memórias de um sargento de 
milícias (81%, o mesmo percentual!), Inocência (91%), O cortiço (95%) e Dom 
Casmurro (91%). No caso dos três primeiros romances, pode-se afirmar que a 
escrita dos diários é muito mais enclítica do que a das narrativas de Joaquim 
Manuel de Macedo, José de Alencar e Bernardo Guimarães, respectivamente.

Quando confrontados com os dados de romances portugueses, as seme-
lhanças são maiores que as diferenças. Segundo Salvi (1990, p. 199), a frequên-
cia relativa de ênclise para o contexto verbo precedido de sujeito é de 90% em 
Viagens na minha terra, de 1846; 95% em Novelas do Minho, de 1875-1877 e 
de 99,3% em O primo Basílio, de 1878. O mesmo se observa quando se com-
param as frequências relativas dos dois diários com os dados de Schei (2002, 
p. 78). Em seus levantamentos, a autora constata que em O crime do padre 
Amaro (1875), há 99,8% de ênclise; que em Amor de perdição, 97% dos clíticos 
ocupam a posição pós-verbal para o contexto considerado e que, em Eurico, o 
presbítero (1844), o percentual é de 85% de ênclise. 

Como se pode atestar a partir dos dados, o percentual de ênclise dos dois 
diários é muito mais próximo do encontrado nos romances brasileiros (Memó-
rias de um sargento de milícias, Inocência, O cortiço e Dom Casmurro) e em to-
dos os romances portugueses do século XIX do que do percentual encontrado 
em romances brasileiros da segunda metade do século XX como se vê na tabela 
abaixo:

Tabela 3: Frequência de próclise e ênclise em seis romances brasileiros do século XX, verbo precedido de 
sujeito (SCHEI, 2003, p. 117-122).

Romances
Verbo precedido de sujeito

Próclise Ênclise

Confissões de Narciso (1997) 97% 3%

Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (1988) 66% 34%

Exílio (1988) 84% 16%

Enquanto o tempo não passa (1996) 84% 16%

Dôra, Doralina (1975) 88% 12%

Os voluntários (1979) 62% 38%

Por outro lado, como já apontado, as frequências relativas de próclise e 
ênclise encontradas nos diários de D. M. aproximam-se dos percentuais cons-
tatados por Pagotto (1992) para a primeira metade do século XX. Analisando 



corpus diverso, o autor constata que, na primeira metade do século XX, isto é, 
em textos escritos por brasileiros num período de tempo cujo limite é 1950, 
ocorrem 29% de próclise e 79% de ênclise. Como se vê, percentuais muito pró-
ximos aos obtidos dos diários de D. M. Dessa forma, pode-se afirmar que a co-
locação dos clíticos nos dois diários está alinhada com o que apura Pagotto no 
seu estudo de 1992.

b) Oração coordenada com e:

Quanto às orações coordenadas introduzidas por e, os dados foram cole-
tados levando-se em conta o seguinte: 1) foram coletadas todas as ocorrências 
cujas sequências sejam compostas de e + V + cl ou e + cl + V; 2) foram desconsi-
derados os casos com futuro do presente e com futuro do pretérito; 3) o verbo 
deve estar sempre em sua forma finita, portanto os casos em que o clítico apa-
rece acompanhado do infinitivo, do particípio ou do gerúndio não foram consi-
derados como contextos neutros. Alguns exemplos da ocorrência de clíticos em 
oração coordenada com e são:

(4)  À tarde estive na casa de Dadá e demorei-me um pouco lá. (D1, 6r)

(5)  [...] e eu cada vez, amo-o, e quero-o mais. (D1, 61r)

(6)  Nisto Gilberto chegou e me tirou. (D1, 57r)

Na Tabela 4, encontram-se os dados referentes às orações coordenadas:

Tabela 4: Frequências de próclise e ênclise em Diário 1 (1945) e Diário 2 (1946), oração coordenada com 
e.

Diários Colocação dos 
clíticos Próclise Ênclise

Total Ocorrências % Ocorrências %

Diário 1 16 2 12,5 14 87,5

Diário 2 12 2 16,7 10 83,3

Total (D1 + D2) 28 4 14,3 24 85,7

Os percentuais de ênclise constantes da Tabela 4 para o contexto consi-
derado são superiores aos percentuais de clítico em posição pós-verbal em ro-
mances brasileiros do século XX. Para esse contexto, Schei (2003, p. 117-122) 
constata que Confissões de Narciso não apresenta uma só ocorrência de ênclise 
em oração coordenada com e; que Vastas emoções e pensamentos imperfeitos 
tem 65% de ênclise para o contexto pesquisado; Exílio, 25%; Enquanto o tempo 
não passa, 56%; Dôra, Doralina, 7% e Os voluntários, 29%. Entretanto, quando 
confrontados com os dados encontrados em romances brasileiros do século 



XIX, as diferenças não são tão díspares. Schei (2010, p. 42) informa que o per-
centual de ênclise em oração coordenada com e é de 75% em A moreninha, 92% 
em Memórias de um sargento de milícias, 91% em Lucíola, 72% em O garimpei-
ro, 88% em Inocência, 99,5% em O cortiço e 99% em Dom Casmurro. Como se 
constata, as frequências relativas de próclise e ênclise em orações coordenadas 
com ‘e’ nos diários de D. M., escritos em 1945 e 1946, se alinham às dos roman-
ces brasileiros do século XIX, chegando a quase coincidir com a de Inocência, 
romance de 1872104.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas breves discussões feitas, constatou-se que a sintaxe dos clíti-
cos nos diários é muito próxima da empregada pelos romancistas brasileiros e 
portugueses. Isso permite afirmar que a colocação dos clíticos nos dois diários, 
e especificamente nos contextos neutros considerados, apresenta frequências 
relativas muito mais próximas das encontradas nos romances brasileiros do 
século XIX e do início do XX e dos portugueses dos séculos XIX e XX do que das 
constatadas nas narrativas literárias brasileiras da segunda metade do século 
XX. Sabe-se, contudo, que, desde o clássico estudo de Said Ali (2008 [1908]), 
no PB, é generalizado o emprego do clítico antes do verbo: “Não se trata de um 
fenômeno isolado que se observa aqui e acolá: aparece na linguagem da popu-
lação inteira desde os homens iletrados até os nossos primeiros escritores.” 
(SAID ALI, 2008 [1908], p. 58). No entanto, nos dois diários sob análise, um 
gênero de escrita marcadamente espontânea, o que determinaria uma certa 
semelhança com o padrão brasileiro de uso de clíticos na fala, o que se observa 
é justamente o contrário. 

Certamente, isso distancia os usos linguísticos constantes dos diários dos 
que são comumente encontrados em corpora de português popular brasilei-
ro escrito, apesar de o diário íntimo ser um gênero frequentemente marcado 
por uma escrita informal, espontânea, menos monitorada e ter sido escrito por 
uma jovem de 19 anos de idade, com escolaridade básica incompleta. Possivel-
mente, esses usos estão relacionados à classe social a que pertencia a autora 
dos diários, ao seu nível de escolaridade – e aqui deve-se levar em conta os 

104 Além dos contextos aqui discutidos, um terceiro contexto foi analisado: verbo em posição inicial de sentença. Os 
contextos de coleta adotados foram: 1) oração principal declarativa afirmativa com verbo em início de sentença 
(ex.: Presentihei-o com dois pares de meias. (D1, 3v)); e 2) verbo em início de oração assindética sem quaisquer 
fatores de próclise (ex.: [...] alisa meus cabelos, beija-o [...] (D2, 16v)). Os dados mostram que a ênclise, neste con-
texto, é categórica nos dois diários, isto é, das 77 ocorrências, todas se dão com o clítico em posição pós-verbal. 
Isso não acontece, conjectura-se a partir dos dados de Schei (2003, 2010), nem em romances brasileiros do século 
XIX, em que há algumas ocorrências de próclise para o contexto considerado (0,7% dos casos (SCHEI, 2010, p. 
41)), nem nos do século XX. 



níveis de letramento feminino relativos à época – e ao modelo de língua escrita 
que lhe foi ensinado na escola. Como se vê, uma língua escrita, no que tange à 
sintaxe dos clíticos, muito próxima da dos romancistas brasileiros do século 
XIX e início do XX e dos portugueses, do XIX e do XX.
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ANÁLISE FUNCIONAL DA TRANSITIVIDADE 
EM PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL: 

um estudo comparativo
Lúcia Chaves de Oliveira Lima105

INTRODUÇÃO

Este trabalho investiga o fenômeno da transitividade na conversação. 
Examinamos como os predicados transitivos se comportam no discurso do 
português brasileiro, em especial na conversa do dia a dia dos natalenses e, 
em seguida, comparamos os resultados com as pesquisas realizadas na língua 
inglesa por Thompson e Hopper (2001) e na língua espanhola por Vázques 
(2004). O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Apoio à 
Pesquisa do RN (FAPERN) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Diferentes abordagens, como a gramática tradicional, a gramática descri-
tiva e a perspectiva funcionalista, apresentam pontos de vista distintos em re-
lação ao fenômeno da transitividade. Essas diferenças residem, em parte, em 
como compreender e explicar o fenômeno. Essas abordagens vão desde os as-
pectos formais, que se configuram em regras sintáticas, até as que estudam a 
função de itens gramaticais nas situações comunicativas, em situações reais de 
uso da língua. Nesta última, priorizam-se também as dimensões semânticas e 
pragmáticas da linguagem - abordagem adotada neste artigo.

Conforme a perspectiva tradicional a transitividade é vista como uma pro-
priedade categórica do verbo. Analisa-se se o verbo precisa de complemento ou 
não e se esse complemento é um objeto codificado como um Sintagma Nominal 
(SN). Conforme Bechara (2009), Cunha e Cintra (1985), Rocha Lima (2011), 
entre outros. Este, apesar de afirmar não se prender tanto à estrutura da frase, 
mas às relações funcionais de cada elemento, priorizando, portanto, o aspecto 
semântico, usa os termos para explicar o fenômeno: “exigem a presença de um 
OD; [...] pede a presença de um OI”. Além disso, sustenta que se faz necessária a 

105 Doutoranda em Estudos da Linguagem, UFRN.



presença dos três elementos da oração, sujeito (S) verbo (V) e objeto (O), para 
que a oração seja transitiva.

Na perspectiva da Linguística funcional Norte-americana, a transitividade 
verbal é concebida como uma noção contínua, gradativa e não categórica (HO-
PPER e THOMPSON, 1980). Para esses autores, a transitividade envolve dez 
parâmetros sintático-semânticos independentes, que focalizam diferentes ân-
gulos da transferência da ação, conforme o Quadro 1. 

QUADRO 1 – Parâmetros da transitividade.

Parâmetros Transitividade alta Transitividade baixa

Participantes Dois ou mais Um

Cinese Ação Não ação

Aspecto do verbo Perfectivo (télico) Não perfectivo (atélico)

Pontualidade do verbo Pontual Não pontual

Intencionalidade do sujeito Intencional Não intencional

Polaridade da oração Afirmativa Negativa

Modalidade da oração Modo realis Modo irrealis

Agentividade do sujeito Agentivo Não agentivo

Afetamento do objeto Objeto afetado Objeto não afetado

Individuação do objeto Objeto individuado Objeto não individuado

Fonte: Hopper e Thompson (1980).

Cada um desses parâmetros contribui para a ordenação de orações numa 
escala de transitividade (cf. FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011).

Como se pode ver, esses parâmetros analisam as propriedades do sujei-
to, do verbo, do objeto e da oração como um todo, de modo que a presença/
ausência de uma propriedade pode implicar a presença/ausência de outra. 
“Embora independentes, os dez traços funcionam juntos e articulados na lín-
gua, o que significa que nenhum deles sozinho é suficiente para determinar 
a transitividade de uma oração” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2011, p. 46). 
Assim, é toda a oração que é classificada como transitiva, e não apenas o verbo. 
Quanto mais traços de alta transitividade uma oração exibir, mais transitiva ela 
é. A oração transitiva prototípica é aquela em que os dez traços são marcados 
positivamente.

Vê-se, portanto, que as abordagens da gramática tradicional e da Linguís-
tica funcional ao fenômeno da transitividade são divergentes: enquanto a pri-
meira trata a transitividade como uma propriedade dicotômica, isto é, o verbo 



ou é transitivo ou intransitivo, a última a concebe como uma propriedade gra-
diente de toda a oração.

Neste trabalho, analisamos as orações que apresentam a estrutura sintá-
tica sujeito (S), verbo (V), objeto direto (OD) – não necessariamente nessa or-
dem – que apresentam ou não OD e/ou S expressos.

Para dar conta do estudo do fenômeno da transitividade na Conversação, 
adotamos a proposta de Hopper e Thompson (1980). Como referência de tra-
balhos nesse gênero, destacamos os estudos de Thompson e Hopper (2001), 
que abordaram a transitividade na Conversação em língua inglesa, e o de Váz-
quez (2004), que investigou o mesmo fenômeno na Conversação, no espanhol. 

No Brasil, não há pesquisas que contemplem a transitividade em conver-
sas espontâneas do dia a dia, o que justifica e revela a necessidade desta pes-
quisa. Isso posto, lançamos essa proposta de investigação, cujo intuito é descre-
ver, explicar e compreender o fenômeno da transitividade com base em dados 
linguísticos concretos, produzidos por falantes nativos da língua portuguesa, 
particularmente da região Nordeste, adotando uma visão cognitivo-funcional 
da língua. 

A importância deste estudo, que compara três línguas diferentes, o espa-
nhol, o inglês e o português, consiste, ainda, em detectar se há um comporta-
mento uniforme da transitividade, a partir da observação do que é comum e 
do que é distinto nessas línguas. Visa, também, contribuir com uma visão mais 
ampla do fenômeno da transitividade.

Os dados que servem para a análise do fenômeno da transitividade foram 
retirados do Banco Conversacional de Natal106 (FURTADO DA CUNHA, 2011). 
Esse banco de dados é uma amostragem diversificada que fotografa o uso da 
língua em situações reais de fala, ou seja, é estritamente conversacional, po-
dendo fornecer comprovação empírica para este trabalho.

Os dados analisados foram coletados de nove conversas representativas 
de discurso natural dos natalenses, as quais estão organizadas em torno dos 
seguintes temas: Música, Esportes, Jogo de futebol, Vídeo Game, Aula, Alimen-
tação infantil, Água de Natal, Vendedores de salgados, Casa sorteada. Como se 
pode perceber, os temas são variados e versam sobre assuntos do cotidiano. 

A análise se fundamenta nos pressupostos teóricos da Linguística Fun-
cional Centrada no Uso (LFCU), que reúne estudiosos da Linguística funcio-
nal norte-americana, como Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra Thompon, Joan 
Bybee, Elizabeth Traugott, entre outros, bem como da Linguística Cognitiva, 

106 O Banco Conversacional de Natal (BCN) é constituído por vinte (20) conversas espontâneas. Participaram das 
gravações adultos, jovens, idosos e crianças do sexo feminino e masculino.



como George Lakoff, Ronald Langacker, Tomasello, Adele Goldberg, William 
Croft, entre outros107. 

O artigo está organizado conforme a seguir: inicialmente, focamos especi-
ficamente nas pesquisas sobre o fenômeno da transitividade na conversação. 
Em seguida, apresentamos os resultados e a análise dos dados. Por fim, apre-
sentamos as considerações finais. 

1. O QUE DIZEM OS LINGUISTAS ACERCA DA TRANSITIVIDADE 
NA CONVERSAÇÃO 

Thompson e Hopper (2001), revisitando a noção de transitividade, não 
mais em narrativas, mas na conversação inglesa, mostram que a transitividade 
nesse gênero é muito baixa. 

Os autores apontam que há um grande interesse pelos estudiosos da 
linguagem na relação entre a transitividade da oração e seu papel na comu-
nicação e ressaltam a importância de investigar o fenômeno na conversação 
espontânea. 

Ao estudar o fenômeno da transitividade na conversação, os autores parti-
ram de duas hipóteses: (a) a transitividade na conversação da língua inglesa é 
muito baixa. Em termos de frequência, a oração transitiva é considerada baixa 
(b) um exame minucioso das questões que originam a experiência de quantifi-
car a transitividade das orações no discurso conversacional tem sérias implica-
ções para a compreensão da gramática da oração. 

O corpus utilizado pelos autores é constituído por 446 orações presentes 
em três conversas face a face. A conversa se dá entre amigos e membros de 
uma família em inglês americano. Todos os participantes são pessoas letradas, 
brancas da classe média americana. 

Os dados mostram que as orações mais frequentes na conversação no in-
glês são justamente aquelas baixas em transitividade. Os dados conversacio-
nais em outras línguas confirmam esse resultado: “Ewing (1999) for Ciberon 
Javanese, Helalsvuo to appear for Finnish. Ono and Sadler MS. For Japanese, 
and Turk (2000) for Russian” (THOMPSON; HOPPER, 2001, p. 39).

Vázquez (2004), por sua vez, após uma análise das ideias tradicionalmen-
te aceitas sobre a noção de transitividade, ancora-se em argumentos baseados 
na aquisição (cf. SLOBIN, 1981; NINIO, 1999) e na frequência de uso da cons-

107 Tomasselo (1998, 2003) propõe a articulação da Linguística Funcional à Linguística Cognitiva num modelo 
denominado Linguística Cognitivo-Funcional. Os pesquisadores do Grupo Discurso & Gramática adotam essa ar-
ticulação denominando-a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU).



trução transitiva para uma nova interpretação do protótipo, que passa a cor-
responder às orações de baixa transitividade. A autora se apoia nas investiga-
ções mais recentes sobre a percepção de causalidade, que rompem com a ideia 
de causalidade exclusivamente física para incorporar a causalidade psicológica 
ou intencional. Sua investigação segue um modelo baseado no uso, de natureza 
cognitiva e comunicativa.

A autora observou que há um consenso entre os estudiosos da linguísti-
ca cognitiva em identificar a transitividade como causalidade (cf. DELANCEY, 
1987; CROFT 1990; GOLDBERG, 1995; LAKOFF, JOHNSON; 1980; entre outros), 
isto é, a transferência de uma atividade de um agente para um paciente. Essa 
definição corresponde aos exemplos aludidos habitualmente nas descrições do 
protótipo108 transitivo.

O interesse em codificar o evento transitivo prototípico levou alguns lin-
guistas tipologistas a identificar um conjunto de verbos como típicos predi-
cados transitivos, ou seja, aqueles que ocorrem numa construção transitiva 
canônica. Vázquez cita alguns exemplos desses verbos (como matar, bater, que-
brar, destruir, dobrar, comer etc.), mas considera a interpretação muito restri-
tiva, uma vez que essa definição se baseia apenas na codificação sintática das 
cláusulas. 

Nesse sentido, a autora compara alguns verbos que ocorrem em constru-
ções transitivas tidas como prototípicas em diferentes línguas e conclui que as 
línguas manifestam resultados contraditórios e que, à medida que o número 
de línguas comparadas aumenta, o conjunto de verbos considerados prototipi-
camente transitivos se reduz. Após analisar a transitividade em dados orais e 
escritos contemporâneos109 ressalta que os resultados encontrados não condi-
zem com a descrição de verbos reconhecidos como mais frequentes na litera-
tura. Os verbos mais frequentes não são necessariamente os mais transitivos. 

Após análise dos verbos, Vázquez selecionou os 20 mais frequentes no es-
quema SVOD e constatou que eles, além de apresentarem baixa transitividade, 
não condizem com a descrição dos verbos transitivos prototípicos citados por 
“Lakoff (1977, p. 244), Tsunoda (1985, p. 387), Andrews (1985, p. 68), Croft, 
(1990, p. 60), Levin (1999)”.

Os verbos transitivos mais frequentes encontrados no corpus da pesquisa-
dora espanhola são: Tener, Hacer, Saber, Ver, Creer, Achar, Querer, Mirar, Olhar, 
Decir, Pensar, Conocer, Dar, Recordar, Oir, Lembrar, Ouvir, Buscar, Esperar, En-
contrar, Llevar, Tomar, Sentir, Leer. 

108 O protótipo diz respeito a um dos elementos de uma categoria que apresenta os atributos mais salientes.
109 Corpus ARTHUS (Archivo de textos Hispânicos de la Universidad de Santiago)



Neste trabalho, além de analisar as orações segundo a proposta de transi-
tividade escalar de Hopper e Thompson (1980), vamos adotar também a pro-
posta de Vázquez (2004). A escolha dessa abordagem se justifica por abran-
ger o modelo baseado no uso que atribui relevância ao critério frequência de 
uso (de tipos e ocorrências). A seguir, dando continuidade, vamos comparar 
os nossos resultados - os 20 verbos mais frequentes no BCN com os 20 verbos 
mais frequentes citados pela autora. 

2. OS VERBOS NO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO

Das 4210 unidades entonacionais110 referentes às (9) nove conversas ana-
lisadas no corpus, foram coletadas 721 ocorrências de verbos transitivos, re-
presentadas por 169 tipos de verbos. O objetivo primeiro dessa coleta foi ma-
pear todos os verbos tradicionalmente classificados como transitivos, com um 
ou dois participantes expressos, para, em seguida, selecionar os 20 tipos mais 
frequentes. Esses representados por 348 ocorrências.

Organizamos em ordem decrescente, os verbos mais frequentes e suas 
ocorrências por conversa, conforme disposto na Tabela a seguir:

TABELA 1: Os vinte verbos mais frequentes no BCN.

ypes Verbos Ocorrências %

1 Fazer 80 23%

2 Ter 53 15%

3 Botar 47 13,5%

4 Dar 39 11%

5 Querer 15 4,3%

6 Pegar 15 4,3%

7 Comprar 13 4%

8 Ver 12 3,5%

9 Dizer 11 3%

10 Achar 11 3%

11 Tirar 10 3%

12 Tomar 6 1,8%

110 Unidade entonacional (UI) pode ser caracterizada como uma porção de discurso produzida sob um único 
contorno entonacional coerente e representa a unidade fundamental do processo de produção do discurso falado 
(CHAFE, 1994). Cada unidade é limitada por pausas que o falante naturalmente produz na fala. Em termos de 
transcrição, cada unidade entonacional é transcrita em uma mesma linha.



13 Deixar 6 1,8%

14 Colocar 5 1,4%

15 Abrir 5 1,4%

16 Apertar 4 1,2%

17 Beber 4 1,2%

18 Estudar 4 1,2%

19 Esperar 4 1,2%

20 Quebrar 4 1,2%

TOTAL 348 100%

Fonte: Banco Conversacional da Natal (2011).

Nota-se, na Tabela 1, que os quatro primeiros verbos – fazer, ter, botar e 
dar - totalizam 62,5% de todas as 348 ocorrências, enquanto os outros dezes-
seis verbos perfazem 37,5% do total de ocorrências. Isto é, são verbos abaixo 
de 4% de ocorrências no BCN. São verbos que apresentaram baixa frequência 
em relação aos demais.

Vale salientar que, desses dezesseis verbos, dez são classificados como 
verbos de ação-processo: pegar, comprar, dizer tirar, tomar, colocar, abrir, 
apertar, beber e quebrar (conf. Borba, 2002). São verbos considerados tradi-
cionalmente como transitivos prototípicos uma vez que expressam uma ação 
realizada por um sujeito agente que provoca mudança de estado no paciente. 
Segundo Vázquez (2004), essa definição corresponde aos exemplos mencio-
nados habitualmente nas descrições do protótipo transitivo. No entanto, como 
se pode ver, não são os mais frequentes, alguns chegam a apenas 1,2% do total 
das ocorrências. Esse resultado ratifica a afirmação de Ninio (1990, apud Váz-
quez, 2004, p.101), de que “a transitividade alta não é outra coisa que ‘transiti-
vidade marcada’, enquanto a transitividade prototípica é a transitividade ‘não 
marcada’, [...]111 que resultará ser transitividade baixa, e não alta”.

3. COMPARANDO OS DADOS DO PORTUGUÊS, DO ESPANHOL E 
DO INGLÊS 

Segundo Vázquez, 70,44% dos verbos no corpus “admitem o esquema SU-
JEITO-VERBO-OBJETO DIRETO”. A frequência desse emprego confirma o que 
ela chama de centralidade das construções transitivas na configuração da sin-

111 (“i. e., com marcas morfológicas positivas en el verbo y/o los participantes”). 



taxe do espanhol (p. 101-102). Seguem os 20 verbos transitivos mais frequen-
tes do corpus do espanhol.

Dos vinte verbos selecionados, 14 (70%) – “tener, saber, ver, creer, querer, 
mirar, decir, pensar, conocer, recordar, oir, esperar, encontrar e sentir” -, não ex-
pressam nenhuma ação que provoque a mudança de estado no paciente. O que 
se vê, segundo a autora, é que são verbos que configuram orações afastadas do 
protótipo transitivo. São classificados como verbos de estado, de processo ou 
de ação. 

Ao contrário, os outros 6 (30%) – “hacer, dar, buscar, Llevar, tomar, leer”- 
podem ser considerados verbos mais próximos de eventos transitivos proto-
típicos, uma vez que apresentam uma transferência de energia física entre o 
agente e o paciente. Exceto hacer (fazer), ocupam posições abaixo do grau dez. 
Ou seja, dos 20 verbos, os mais transitivos são os menos frequentes. Vázquez 
reconhece que, no que se refere ao espanhol, os dados do corpus também põem 
em dúvida o predomínio no discurso das orações altas em transitividade. 

A autora chama a atenção para o fato de que, entre os 20 verbos mais fre-
quentes, não há nenhum dos que habitualmente são citados nas descrições da 
transitividade prototípica de outros pesquisadores e que é preciso esperar até 
o número 39 para encontrar o primeiro dos verbos considerados “prototipica-
mente mais transitivos”, o verbo matar.

Ao comparar os resultados de Vázquez com os dados do português, perce-
be-se que, dos vinte verbos mais frequentes encontrados no BCN, dez (50%), 
coincidem com os mais frequentes no corpus do espanhol: fazer, ter, dar, dizer, 
querer, ver, achar, saber, tomar, esperar. No entanto, eles não ocupam as mes-
mas posições quanto à frequência de ocorrências, exceto ter e fazer, que repre-
sentam os mais frequentes tanto no BCN quanto no espanhol. 

Dos verbos considerados prototípicos112, citados na literatura por cita-
dos na literatura por outros pesquisadores113, apenas quebrar (break) e abrir 
(open) ocorreram no BCN, ocupando uma das últimas posições. Vale salientar 
que quebrar (break) está entre os primeiros verbos citados nas descrições da 
transitividade prototípica desses autores, ao lado do verbo matar (kill). 

Esse resultado é muito significativo, uma vez que comprova a preferên-
cia de uso de certos verbos pelos falantes na conversação, tanto no português 
brasileiro quanto no espanhol, corroborando pesquisas realizadas em outras 
línguas. O verbo ter, por exemplo, é o segundo mais frequente na conversa es-
pontânea do português, o primeiro no espanhol e está entre os três mais fre-
quentes na conversação do dia a dia do inglês - ao lado de get e be- (Biber et al. 

112 Kill, hit, break, destroy, bend, eat, smash, cut, destroy e open.
113 Lakoff (1977, p. 44), Tsunoda (1985, p. 387), Andrews (1985, p. 68), Croft (1990, p. 60-61), Levin (1999).



1999, apud Thompson e Hopper, 2001, p. 49). Além desses, os autores acres-
centam oito verbos considerados mais frequentes, dos quais dois, ver e querer, 
também estão entre os mais frequentes no português.

A seguir, apresentamos os resultados da análise dos dez traços sintático-
-semânticos dos verbos mais frequentes da conversa Vídeo Game. O objetivo 
foi averiguar qual o modelo da oração transitiva na conversação, seguindo a 
análise dos parâmetros da transitividade proposta por Hopper e Thompson 
(1980).

No BCN, das 40 orações analisadas na conversa Vídeo Game, 29 (73%) 
apresentaram polaridade alta, (afirmativa) e 22 (55%) orações indicaram 
eventos reais (modo realis). 

Percebe-se, nas amostras analisadas, que há orações com baixa, média e 
alta transitividade. Assim, achamos mais produtivo organizar os resultados 
respeitando essa divisão. Dividimos a escala em baixa transitividade, aquelas 
orações que ocorreram com um a quatro traços; em média transitividade, ora-
ções com cinco a sete traços, e em alta transitividade, orações com oito a dez 
traços em que o grau 10 representa a oração transitiva, prototípica.

Verifica-se, também, nas amostras analisadas até aqui, que orações tran-
sitivas prototípicas não são muito frequentes na conversa espontânea. Das 40 
orações analisadas, apenas duas apresentam grau máximo de transitividade. 

Percebe-se, nos dois corpora, que os traços em comum que registraram 
baixa transitividade, ainda que com porcentagens distintas, referem-se àqueles 
relacionados ao aspecto e pontualidade do verbo e ao afetamento do objeto.

No BCN, dada a divisão tripartida da escala de transitividade, os resulta-
dos demonstram que as orações se localizam entre a média e a baixa transiti-
vidade. No entanto, em geral, se tomarmos como ponto de referência orações 
transitivas prototípicas, as que apresentam os dez traços, podemos concordar 
com Thompson e Hopper (2001) e Vásquez (2004) que a transitividade na con-
versação é baixa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho investigou o fenômeno da transitividade na conversação 
no português brasileiro, em especial na fala espontânea dos natalenses, à luz 
dos pressupostos da Linguística funcional centrada no uso. A análise seguiu a 
proposta escalar de Hopper e Thompson (1980), que entende esse fenômeno 
como uma propriedade gradual da oração, revelando o quanto uma ativida-
de pode ser transferida de um agente para um paciente, e a proposta de Váz-



quez (2004), que atribui relevância primordial à frequência de uso de oração 
transitiva. 

Ao comparar as duas línguas observa-se que tanto Hopper e Thompson 
(2001) quanto Vázquez (2004), defendem a tese de que a transitividade na 
conversação é baixa; no entanto, apresentam análises diferentes. No espanhol, 
por exemplo, a autora apresenta os vinte tipos de verbos transitivos mais fre-
quentes e define como prototípicos aqueles que são mais frequentes. Na língua 
inglesa, os linguistas levaram em conta a análise dos dez parâmetros da transi-
tividade. Assim, o modelo transitivo prototípico é aquele que apresenta todos 
os traços. Na língua portuguesa, além de selecionarmos os verbos transitivos 
mais frequentes, analisamos os dez traços sintático-semânticos.

Quando comparada com a análise feita no espanhol, a pesquisa aqui rela-
tada mostrou que, dos vinte verbos mais frequentes no BCN, nove coincidem 
com aquelas encontradas na Língua Espanhola. Podemos considerar esse re-
sultado satisfatório, uma vez que, segundo Vázquez, após comparar diferentes 
línguas, ela conclui que as línguas manifestam resultados contraditórios. Esse 
resultado se deve, muito provavelmente, à semelhança entre as duas línguas. O 
espanhol e o português são as línguas latinas mais próximas. São línguas muito 
próximas na sua genealogia e na tipologia.

A pesquisa mostrou que as três línguas - o espanhol, o português e o inglês 
-, embora diferentes, apresentaram um comportamento semelhante quanto à 
transitividade na conversação: os verbos transitivos mais frequentes estão re-
lacionados à transitividade baixa; a transitividade na conversação do inglês, do 
espanhol e do português é baixa e orações transitivas prototípicas, com grau 
dez, são raras na conversação. 

Por fim percebemos, também, que os traços propostos por Hopper e 
Thompson não apresentam o mesmo nível de envolvimento. Alguns traços pa-
recem ser mais proeminentes do que outros na investigação da oração transi-
tiva, isto é, parecem obedecer a uma certa hierarquia, de acordo com o grau de 
importância na codificação do evento.
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UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE MULHERES 
NEGRAS MILITANTES QUE REVERBERAM 
NOS DISCURSOS DAS MULHERES ATUAIS

Kelly Cristine Martins dos Santos114 

Nadia Pereira Gonçalves de Azevedo115

O presente trabalho promove uma análise discursiva da posição-sujeito 
de três mulheres negras atuantes, para mostrar os efeitos de sentidos que são 
produzidos a partir desta posição-sujeito em suas condições de produção do 
discurso, bem como, as formações imaginárias e a presença de outros discur-
sos no discurso militantes dessas líderes. Assim, à luz da perspectiva teórica 
e dos procedimentos analíticos da Análise do Discurso de linha francesa, este 
trabalho mobiliza o conceito de posição-sujeito e de outros conceitos desta teo-
ria, defendidos principalmente por Pêcheux, na Europa, por Orlandi, no Brasil 
e demais autores, para analisar um corpus constituído por trechos retirados de 
depoimentos veiculados no ambiente virtual.

Palavras-chave: Análise do Discurso; Posição-sujeito; Mulheres Militan-
tes; Negras. 

INTRODUÇÃO

Diante de algumas entrevistas veiculadas na internet, sentimos uma mo-
tivação particular para o estudo sobre as mulheres negras militantes e as mar-
cas presentes em seus discursos. A temática vinha sendo “gestada” há algum 
tempo devido a nossa participação, ao longo desses anos, com diversas leituras 
realizadas e conversas direcionadas.

Nossa preocupação em estudar a questão negra encontrou reforço a partir 
do acesso a algumas pesquisas realizadas sobre o negro na sociedade brasilei-
ra. “Visto, quase sempre como o “outro” ou aquele que demanda uma atenção 
diferenciada por causa da opressão sofrida; o negro, este “outro”, apresenta-se 
como aquele que está à margem da realidade social, sendo que, sua integração 

114 Doutorando em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. Email: kelmelct@
live.com. 
115 Doutora em Letras e Lingüística - professora e pesquisadora do PPG em Ciências da Linguagem da Unicap.



no mundo do trabalho e em diversas áreas ainda é vista como algo a ser con-
quistado, e é desconsiderada a sua presença efetiva na construção deste país.

O desejo de pesquisar acerca do discurso das mulheres negras militantes 
em três diferentes áreas (mídia, política e religião) teve como origem o mo-
mento no qual o discurso dessas mulheres ganhou espaço na mídia ao man-
ter contato com outros sujeitos femininos que ocupavam a mesma posição de 
mulheres negras militantes, despertando-lhe a atenção ao perceber que cada 
um desses sujeitos enunciava a partir de uma posição sujeito diferente, entre 
mulheres e líderes. 

Assim, tais posições-sujeito lhes fizeram aguçar a curiosidade e se ques-
tionarem: Como o discurso desses sujeitos que são negras e militantes signi-
fica a partir da posição-sujeito na qual cada um deles enuncia? Que efeitos de 
sentidos são produzidos a partir do que há de diferente e em comum entre es-
sas mulheres negras militantes? Será que todas trazem no discurso um já-dito, 
cristalizado?

Este trabalho investigativo destina-se a analisar como se mostram as po-
sições-sujeito de mulheres negras militantes, num corpus constituído pelo dis-
curso militante de 3 (três) sujeitos envolvidos nesta pesquisa. A saber, com-
posto por 2 (duas) mulheres negras militantes , americanas, e uma brasileira. 
Este artigo está distribuído, de forma a apresentar o trabalho ao leitor, nas con-
siderações iniciais, justificando-o e marcando problematizações e objetivos. 
Pretende-se, situar, brevemente, algumas considerações teóricas acerca da mi-
litância negra e discutir a teoria e procedimento analítico, suporte do trabalho, 
a Análise do Discurso de linha francesa, delineada por Pêcheux e desenvolvida, 
no Brasil, por Orlandi e demais estudiosos. Em seguida, pretende-se evidenciar 
o percurso metodológico do trabalho, para, finalmente, trazer à discussão o 
corpus discursivo dos sujeitos em estudo, focando no aspecto das posições-su-
jeito. Por último, haverá o fechamento do trabalho, com as considerações finais.

DISCURSO, FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS, CONDIÇÕES DE 
PRODUÇÃO E POSIÇÃO-SUJEITO NA ANÁLISE DO DISCURSO DE 
LINHA FRANCESA

Segundo Pêcheux, o discurso (1993, p. 82): “[...] é o efeito de sentidos en-
tre locutores”, pois o que é encontrado no discurso é um complexo processo de 
constituição de sujeitos e de produção de sentidos oriundos da tensão entre 
constituição e formulação. O autor ainda salienta que o discurso é estrutura e 
acontecimento. Fernandes (2008) atesta que os discursos têm a sua legitimida-
de assegurada no já-dito, na memória, eles não são fixos, mas se transformam e 
assumem outros valores, de acordo com a época, o lugar e a ideologia vigente. 



Assim, Pêcheux propõe que o discursivo seja entendido como uma das formas 
da materialidade das ideologias. Nesse porto, compreende o sujeito como sen-
do atravessado tanto pela ideologia quanto pelo inconsciente, logo seu sujeito 
não é uno ou do cogito, mas é considerado um sujeito descentrado, cindido, 
clivado. 

Criado por Focault (2010) e desenvolvido por Pêcheux, o conceito de For-
mação Discursiva (FD), busca centralizar suas pesquisas, focando o elemento 
ideológico, considerando, pois que em sua compreensão a ideologia se mate-
rializa no discurso.

Assim, para Pêcheux, a FD está, pelo menos em seu início, intimamente re-
lacionada à noção de formação ideológica, decorrente da leitura que ele fez da 
obra “Aparelhos Ideológicos do Estado”, de Althusser, o que, por conseguinte, 
explica o seu estreito laço com o Marxismo. Assim Pêcheux expõe seu conceito:

chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, em uma formação ideológica dada, isto é, a 
partir de uma posição dada em uma conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, 
determina “o que pode e o que deve ser dito”, articulado sob a forma de uma alocução, de um ser-
mão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc (PÊCHEUX, 1997, p. 160). 

Segundo o autor, a diferença entre duas Formações Discursivas está con-
templada no elemento ideológico, nas lacunas que favorecem a movimentação 
e impedem a cristalização dos sentidos. Logo, 

as formações ideológicas de que acabamos de falar comportam necessariamente, como um de seus 
componentes, uma ou várias formações discursivas que determinam o que pode e deve ser dito (ar-
ticulando sob a forma de uma arenga, um sermão, um panfleto, uma exposição, um programa, etc) 
a partir de uma posição dada numa conjuntura, isto é, numa certa relação de lugares num interior 
de um aparelho ideológico, e inscrita numa relação de classes (PÊCHEUX e FUCHS, 1993, p. 166).

Podemos, assim observar, de acordo com Pêcheux a presença da hetero-
geneidade da Formação Discursiva (FD). Ele prossegue com essas reflexões e 
comprova que no interior de uma FD coexistem discursos provenientes de ou-
tras formações discursivas, o que implica no favorecimento da diferença e da 
contradição, como características constitutivas de uma FD, na compreensão de 
que os discursos fazem parte de formações ideológicas e discursivas, associa-
das, sempre, a uma memória social. Isto é, o autor defendeu a ideia de que toda 
formulação possui, em seu “domínio associado” outras formulações que ela re-
pete, refuta, transforma, nega, enfim, em relação às quais se produzem certos 
efeitos de memória específicos. Trata-se, portanto, de inserir no coração da no-
ção de Formação Discursiva a problemática da memória cujo trabalho produz a 
lembrança ou o esquecimento, a reiteração ou o silenciamento de enunciados. 

É possível vermos que uma Formação Discursiva é atravessada pelo pré-
-construído, definição evidenciada por Pêcheux, na qual ele a define como dis-



cursos que vieram de outro lugar e que são incorporados por ela em uma rela-
ção de confronto ou aliança, sendo a FD constituída por paráfrases, por apontar 
um espaço onde enunciado são retomados e reformulados. O sujeito, ao sofrer 
as coerções da formação discursiva do interior do qual já enuncia o sujeito, 
para a AD, não é o centro de seu dizer, o que retoma as observações sobre o 
esquecimento 1 (um) e 2 (dois) que foram formuladas por Pêcheux e Fuchs 
(1993). Este esquecimento, conhecido como ideológico, produz no sujeito a 
ilusão de ser a origem do que diz, fato que não é verdadeiro, pois ele está reto-
mando sentidos pré-existentes; enquanto que o segundo tipo, denominado es-
quecimento enunciativo, produz no sujeito a impressão de que o que ele diz só 
pode ser dito daquela maneira e não de outra. Devemos considerar, entretanto, 
que este esquecimento não é total, pois ao recorrer às famílias parafrásticas, o 
sujeito reconhece que o dizer poderá ser sempre outro. 

Assim dar-se a subjetivação, pois o sujeito se subjetiva na medida em que 
se projeta de seu lugar no mundo para sua posição no discurso. Nessa medida, 
sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo na articulação da língua com 
a história. Logo, esse sujeito passa a ser conduzido a, pelos diferentes modos, 
identificar-se ou, de acordo com Courtine (1981) contraidentificar-se com o 
saber de uma FD, em que as fronteiras se deslocam para acomodar saberes 
que migram, que vêm de fora, do interdiscurso, fronteiras cujo fechamento é 
extremamente instável. E, para complementar o entendimento dessa contrai-
dentificação, faz-se necessário, o retorno a Pêcheux (1969), pois quanto ao 
funcionamento ideológico, em geral como interpelação dos sujeitos, acontece 
por meio do complexo das formações ideológicas e atribui a cada sujeito a sua 
realidade, enquanto sistema de evidências e de significação percebidas, aceitas 
e experimentadas. Pêcheux, ao discurtir os desdobramentos existentes entre 
sujeito da enunciação e sujeito universal, afirma que é possível constatar que 
esse desdobramento pode assumir diferentes modalidades: identificação ple-
na, que compreende, segundo Pêcheux (1969) haver a superposição entre su-
jeito da enunciação e sujeito universal; na contraidentificação, fica explícito, de 
acordo com Pêcheux (1969), que nesta modalidade de identificação o discurso 
do sujeito da enunciação se volta contra o sujeito universal por meio de uma 
tomada de posição, levando o sujeito a se contraidentificar com a formação dis-
cursiva que lhe é imposta. Entretanto, ainda segundo, Pêcheux (1969) a tercei-
ra modalidade, é a desidentificação, pois nela, o sujeito ao se desidentificar de 
uma formação discursiva (FD), desloca sua identificação para outra formação 
discursiva, tendo-se assim um mau sujeito. Esse olhar em relação ao sujeito vai 
evoluindo a partir da introdução da ideia de tomada de posição, que origina o 
desdobramento do sujeito. E, gradativamente a homogeneidade e unicidade do 
sujeito são relativizadas, culminando na fragmentação da forma-sujeito em di-



ferentes posição-sujeito, nomenclatura criada por Courtine (1981) para definir 
um sujeito heterogêneo, polissêmico, fragmentado e disperso.

A PRESENÇA DA MEMÓRIA DISCURSIVA, AS MUDANÇAS DE 
POSIÇÕES-SUJEITO E O FUNCIONAMENTO DA IDEOLOGIA NO 
DISCURSO DE MULHERES NEGRAS EMPODERADAS

Este artigo foi pautado a partir de alguns depoimentos dados por mulhe-
res negras empoderadas e extraídos do site Widdox, publicada e acessada no 
dia 5 de setembro de 2016; o Globo, publicado e acessado no dia 25 de março 
de 2017 e a Revista eletrônica Época, publicada e acessada no dia 07 de julho 
de 2017. Nos depoimentos é possível verificar a posição dessas mulheres atra-
vés de seus discursos, e a forma como os discursos são cristalizados. Os depoi-
mentos serão analisados à luz da perspectiva teórica e analítica da Análise do 
Discurso de linha francesa.

Os depoimentos foram selecionados, neles é possível ver que desde os pri-
mórdios, as mulheres lutam por liberdade e igualdade com discursos empode-
rados e intensos. A busca das mulheres pela igualdade de direitos vêm sendo 
pautados ao longo de muitos anos, e muitas mulheres carajosas e poderosas 
dedicaram e vem dedicando boa parte de suas vidas para mudar a história. 
Partiremos de depoimentos de mulheres que foram silenciadas pela própria 
história durante anos, especialmente porque ela era escrita sob a ótica mascu-
lina. Hoje, essas mulheres saem de um confinamento que durou séculos, e com 
discursos empoderados, as mulheres se opuseram às restrições de suas épocas 
e abriram espaço para a voz ativa na sociedade no que diz respeito a educação, 
mercado de trabalho, ciência, política etc. No entanto, sabemos que ainda há 
um longo caminho a percorrer para que a tão sonhada igualdade de direitos 
entre homens e mulheres na sociedade seja de fato alcançado.

É através do uso da língua, aliado a outros aspectos do contexto social em 
que vive e atua, que o homem/mulher constitui-se como sujeito que estabelece 
vínculos sociais com outros sujeitos e com outras culturas, construindo dessa 
forma, a sua história.

O primeiro depoimento, datado de 1851, pertence a Sojourner Truth, nas-
cida escrava em Nova York e, depois de livre, se tornou pregadora pentecostal, 
ativista abolicionista e defensora dos direitos das mulheres em uma época em 
que mulheres em geral eram proibidas de falar em público. Ela proferiu seu fa-
moso discurso “Ain’t I a woman?” (e não sou uma mulher? ) na Convenção dos 
Direitos das Mulheres, onde já apontava para as diferenças entre as mulheres e 
para a difícil questão sobre o que é ser uma mulher. A fala foi feita em resposta 
a um dos palestrantes do sexo masculino que estava na plateia. Dizia ela:



“Sou uma mulher de direitos. Tenho tantos músculos quanto qualquer homem, e posso trabalhar 
tanto quanto qualquer homem. Tenho arado e ceifado e cortado e aparado, e pode algum homem 
fazer mais do que isso? Tenho ouvido falar muito sobre igualdade dos sexos.

Posso carregar tanto quanto qualquer homem, e posso comer tanto quanto também, se conseguir 
o que comer. Sou tão forte quanto qualquer homem. ( ) Os pobres homens parecem estar em total 
confusão e não sabem o que fazer. Porque, crianças, se têm direitos das mulheres, deem-nos a elas 
e irão se sentir melhor. Vocês terão seus próprios direitos e eles não serão um grande problema.” 
Depoimento 1. Disponível em: https://widoox.com.br/oratoria/discursos-influentes-mulheres/ . 
Acesso em: 20 jun. 2017.

Pêcheux (1969) ao articular ideologia e inconsciente na linguagem, revela 
que os sentidos são constituídos historicamente por meio dessa relação simbó-
lica/ideológica e inconsciente.

É possível através do discurso, vislumbrar que para ela, mesmo no ano 
de 1851, o entendimento das questões raciais perpassa o entendimento da in-
serção histórica dos (das) negros(as) na formação da sociedade e pela trans-
formação individual em busca da afirmação da identidade, por isso a neces-
sidade de transversalizar as questões de gênero, raça, classe, abordada como 
interseccionalidade.

A interseccionalidade e a ideia de que a discriminação por raça e gênero 
estão aqui relacionadas. O conceito de interseccionalidade, cunhado pela teó-
rica de estudos críticos de raça e advogada Kimberlé Crenshaw (2002), sugere 
que em contextos específicos, diferentes categorias sociais e biológicas, como 
sexo, gênero, raça, sexualidade, religião e classe se intersectam e interagem, 
gerando um sistema de opressão que revela a interseção de múltiplas formas 
de discriminação. Este discurso, retrata fatos já vivenciados pelas mulheres na 
sua luta pela igualdade de raça e gênero, quando Sojourner afirmar “Tenho tan-
tos músculos quanto qualquer homem, e posso trabalhar tanto quanto qualquer 
homem. Tenho arado e ceifado e cortado e aparado, e pode algum homem fazer 
mais do que isso?” O discurso de Soujourner se apóia na igualdade no mercado 
de trabalho, e em uma igualdade latente de raça e gênero. Ela retrata que o seu 
sustento pode ser obtido, como o de qualquer homem, e que o trabalho entre 
homens e mulheres não se diferem. 

É desse modo que a memória discursiva na língua é acionada e ocorre o 
que bem defende Pêcheux (1969) ao dizer que alguma coisa fala antes em outro 
lugar independentemente e diferentemente. Assim, o interdiscurso é acionado 
nessa relação constitutiva na historicidade, através do DP1. Podemos dizer, as-
sim, que há nessa rede de memórias, sentidos cristalizados que perpassaram 
por décadas, mas que ainda se reverbera nos discursos mais atuais conforme, 
podemos verificar no DP2. Depoimento de Shirley Chisholm, primeira candida-
ta à Presidência dos EUA, datado de 1969.



Shirley Chisholm nasceu em uma sociedade moldada pelo preconceito e 
pela segregação. Porém, ela conseguiu superar os obstáculos e se eleger a pri-
meira mulher negra a ocupar a Câmara dos Deputados. E, um ano depois de 
integrar o Congresso, Shirley apresentou aos membros da Casa um discurso 
importante onde ela falou sobre os dois tipos de discriminação que enfrentou.

“É obvio que a discriminação existe. Mulheres não tem as mesmas oportunidades que os homens 
têm. E as mulheres que não se conformam com o sistema, que tentam quebrar os padrões acei-
táveis, são tachadas como “estranhas” e “não femininas”. O fato é que uma mulher que aspira a 
ser presidente do conselho, ou membro da Casa, o faz pelas exatas mesmas razões que qualquer 
homem. Basicamente, porque ela acha que pode fazer o trabalho e ela quer tentar.” Depoimento 
2. Disponível em: https://widoox.com.br/oratoria/discursos-influentes-mulheres/.. Acesso em: 20 
jun. 2017.

Suas conquistas representaram uma enorme mudança na política esta-
dunidense, mas sua maior “vitória” veio quatro depois. Em 1972, se tornou a 
primeira mulher a concorrer à presidência dos Estados Unidos pelo partido 
Democrata.

Pode-se dizer que os problemas de diferenças de gênero e raça, são en-
fatizados ainda há 40 anos atrás, problemas que sempre estiveram presentes 
na historicidade humana. Logo, pela memória discursiva ocorre esse proces-
so imaginário que provoca efeitos ligados a questões de igualdade e liberda-
de, bem típicas quando tratamos das lutas pelo fim das diferenças de gênero 
e raça. Neste ponto, os depoimentos mobilizam efeitos de sentidos positivos 
do lugar ocupado pelos sujeitos através de sua luta igualitária. É perceptível 
que os discursos retomados são reatualizados. Do exposto, observa-se que, por 
meio da retomada dos dizeres é possível estabelecer diferenças no discurso a 
partir de um desnivelamento originado entre o dizer que se “apaga” e o dizer 
que sugere e sustenta novos atos de discursivização, tendo em vista que os su-
jeitos são inseridos em um novo acontecimento discursivo. 

A memória discursiva é acionada para que se estabeleçam novos dizeres, 
pelo interdiscurso, pela compreensão do já-dito. De acordo com Orlandi (2012, 
p. 31) “O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujei-
to significa em uma situação discursiva dada”. Dessa forma, as considerações 
acima evidenciam certas dinâmicas discursivas que embasam estratégias de 
poder, no campo do antirracismo, através da luta pela posição social, em busca 
de uma identidade própria “E as mulheres que não se conformam com o siste-
ma, que tentam quebrar os padrões aceitáveis, são tachadas como “estranhas” 
e “não femininas”. Faz-se mister refletir sobre o conceito de “memória discursi-
va”, posto que tal configura-se fundamental no processo referido. Não se trata 
aqui de considerar essa memória como individual e subjetiva, nem como lastro 
identitário ou uma narrativa de tradições, mas como “memória social inscrita 

http://eloquentwoman.blogspot.com.br/2013/04/famous-speech-friday-shirley-chisholm.html


no seio das práticas discursivas.” (INDURSKY, 1997, p. 43). Na AD, o conceito de 
memória é o “interdiscurso”. Eni Orlandi observa que

A memória, por sua vez, tem suas características, quando pensada em relação ao discurso. E, nessa 
perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Este é definido como aquilo que fala antes, em outro 
lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos memória discursiva: o saber discursivo que 
torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base 
do dizível, sustentando cada tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o 
modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada (2009, p. 31).

Assim, o interdiscurso determina o que podemos dizer, é a base sob a qual 
repousa o arcabouço de palavras que os sujeitos da linguagem utilizam, “é todo 
o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dize-
mos.” (ORLANDI, 2009, p. 33). 

Fica evidente o preconceito contra a mulher quando são divididos os pa-
péis-funções estabelecidos socialmente para os homens e mulheres ocuparem, 
pois há um imaginário, com influência dos estudos biológicos, que as mulheres 
são mais frágeis do que os homens, ficando assim, impossibilitadas de fazerem 
determinado esforço braçal. Em termos linguísticos e discursivos há também 
frases cristalizadas que circulam e nos lembram algumas que propagam pre-
conceitos contra as mulheres, a título de exemplo podemos citar: se a mulher 
bate o carro, falam: “só podia ser mulher”, “mulher no volante, perigo constan-
te”, “lugar da mulher é na cozinha”, “por trás de um grande homem, há sempre 
uma grande mulher”, dentre outros tantos.

Essa mesma linha de raciocínio estava presente praticamente em todas as 
sociedades espalhadas pelo mundo. É claro que a sociedade passa (ou deveria 
passar) por transformações e os pensamentos vão sofrendo deslocamentos. 
Hoje, a mulher, diferentemente daquela do século XIX, já conquistou vários di-
reitos, que antes eram reservados aos homens, porém, ainda tem muita coisa 
para mudar, pois sabemos que atualmente permanece (alguns?) resquícios de 
ideias depreciativas em relação à mulher. Cabe-nos, agora, portanto, problema-
tizar o lugar da mulher negra nesta sociedade onde os discursos discriminató-
rios se entrecruzam a cada ato de enunciação dos sujeitos. Munanga e Gomes 
(2008, p.133) afirmam que “a mulher negra continua vivendo uma situação 
marcada pela dupla discriminação: ser mulher em uma sociedade machista e 
ser negra numa sociedade racista”.

E, para comprovarmos, esse mesmo discurso é revivido pela atriz global 
Taís Araújo, no G1 do dia 16 de Novembro de 2017, ao desabafar sobre a cria-
ção de sua filha

“Com a Maria Antônia eu me pego pensando o tempo inteiro em como nós mulheres somos cria-
das para agradar. O quanto nos silenciam e o quanto nos desqualificam o tempo inteiro. Quando 



penso o risco que ela corre simplesmente por ter nascida mulher e negra, eu fico completamente 
apavorada.” (Depoimento 3. Disponível em: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/tais-araujo-fa-
la-sobre-preocupacao-na-criacao-dos-filhos-a-cor-do-meu-filho-faz-com-que-as-pessoas-mudem-
-de-alcada.ghtml. Acesso em: 20 jun. 2017).

Taís Araújo, Mulher, negra, brasileira, são marcações presentes a aciona-
das na fala da atriz Global e militante negra Taís Araújo quando questionada 
sobre sua identidade. Além dessas, outras identificações foram acionadas por 
ela durante sua fala, é possível observar a raça, o gênero e a noção de territó-
rio como marcadores importantes para delimitação, naquele momento, de sua 
compreensão identitária. O trecho citado no ínicio, se refere a uma entrevista1 
realizada com a atriz Taís Araújo, nomeada pela ONU Mulheres Brasil como 
defensora dos direitos das mulheres negras e militante assídua. 

Tal recorte, se refere ao momento da entrevista em que se fala da com-
preensão da auto identidade. Nesse contexto, pensar as marcações que inter-
sectam a produção das identidades no cenário contemporâneo é percorrer ca-
minhos descontínuos e complexos, de múltiplas categorias e definições. Fruto 
de processos assinalados por diversos símbolos e representações que marcam 
o encontro de nosso passado com as relações sociais, culturais e econômicas 
nas quais vivemos, a identidade se apresenta como a intersecção de nossas 
vidas cotidianas com as relações econômicas, culturais e políticas do mundo 
social. As diversas identificações e marcações que se interseccionam na produ-
ção dos/as sujeitos/as, são processos cada vez mais discutidos na atualidade. 
Sobretudo no campo dos estudos de gênero e raça, o tema das identidades que 
se interseccionam nas mais variadas realidades e sujeitos/as, compõem um 
vasto e rico campo de discussões, tanto no âmbito acadêmico como no seio das 
movimentações coletivas onde estão inseridos/as esses/as sujeitos/as.

A atriz passa a apoiar a visibilidade das mulheres negras como um dos 
grupos prioritários do Plano de Trabalho da ONU Brasil para a Década Interna-
cional de Afrodescendentes, alinhado com o princípio de não deixar ninguém 
para trás, focando nos grupos em situação de maior vulnerabilidade, preconi-
zado na Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
e ressaltado no Marco de Parceria para o Desenvolvimento Sustentável 2017-
2021. Estes princípios estão aglutinados na estratégia de comunicação da ONU 
Mulheres Brasil Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50 em 2030. 

Segundo a representante da ONU Mulheres, Nadine Gasman: 

“É com imensa alegria que a ONU Mulheres Brasil recebe o voluntariado de Taís Araújo, pela sua 
defesa fervorosa em favor dos direitos das mulheres. Taís tem sido uma das pessoas emblemáticas 
no enfrentamento ao racismo e ao sexismo no Brasil por sua postura política e artística, colaboran-
do para a construção da representação positiva de negras e negros na dramaturgia brasileira. A voz 
de Taís agregará aos debates sobre os direitos das mulheres negras durante a Década Internacional 

http://decada-afro-onu.org/
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de Afrodescendentes e nos esforços para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. 
(http://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-brasil-nomeia-tais-araujo-como-defen-
sora-dos-direitos-das-mulheres-negras/)

Isso nos leva a percepção de que a mulher negra já tem seu “sentido” fixo 
na sociedade, como sendo incapaz de emancipar-se. Tendo em vista estes vá-
rios discursos que circulam socialmente, cria-se assim, esse imaginário de infe-
rioridade, que de certa forma, recalca no sujeito (a mulher negra), deixando-a 
nesta constante tensão entre ser “livre”, ter ascensão social, e ao mesmo tempo, 
conformar-se em ser “inferior”, “incapaz”, sempre nesta busca incessante de 
soluções.

O DP3, da atriz global Taís Araújo, nos relembra, portanto, que todo enun-
ciado sempre vai ser (re)produzido em uma dada situação e incessantemente 
vai estar inscrito em determinadas formações discursivas que , explicando de 
maneira sucinta, são os conjuntos de já ditos, por um sujeito (DP1 e DP2) e em 
uma dada conjuntura, isto é, em um determinado momento histórico-social, 
formando o que E. Orlandi (2010) vai chamar de memória discursiva ou in-
terdiscurso. Assim, devemos analisar o texto como materialidade de discursos 
diversos, já produzidos, e vê-los sempre atados a esses feixes de dizeres, já que, 
conforme nos esclarece E. Orlandi, (2010, p.18) que “algo fala sempre antes 
em outro lugar e independentemente. O interdiscurso é irrepresentável. Ele é 
constituído de todo já dito. Ele é o saber, a memória discursiva”.

Nos dizeres de Pêcheux, tratamos aqui de um acontecimento, pois perce-
bemos nela a materialização de discursos já produzidos em outras situações e 
em outros lugares e por sujeitos diversos; é um objeto simbólico, que, de cer-
ta forma, faz parte de uma prática social específica, dito de outra forma, foi 
produzida para circular entre sujeitos sócio-historicamente determinados e 
constituídos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo aponta Orlandi (2005), é por meio do discurso, lugar de enfren-
tamento teórico, que sujeitos e sentidos se constituem. Desse modo, pode-se 
compreender que o sujeito mulher negra militante, interpelado pela ideolo-
gia e afetado pelo inconsciente, assume uma posição, um lugar do qual produz 
enunciados, sendo irremediavelmente afetado por dizeres anteriores. Assim, 
pode-se perceber que no discurso dos três sujeitos entrevistados há o “outro” 
interno presente na memória discursiva, como defende Pêcheux (1997) ao 
afirmar que nenhuma memória pode ser um frasco sem exterior. Neste item, os 
efeitos de sentidos produzidos no discurso dos sujeitos mostraram como o que 
é dito noutro lugar é ressignificado.

http://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-brasil-nomeia-tais-araujo-como-defensora-dos-direitos-das-mulheres-negras/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-brasil-nomeia-tais-araujo-como-defensora-dos-direitos-das-mulheres-negras/


Nesse viés, este trabalho mostrou como se dá as relações das mulheres ne-
gras militantes ao disputar o poder nesse espaço de liderança na sociedade ou 
de vivência igualitária questionado por essas mulheres e como cada posição-
-sujeito significa ao reatualizar o já-dito, cristalizado na memória discursiva 
destas mulheres negras militantes.
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A MULHER NA POLÍTICA: 
a intersecção entre o espaço público e o 

espaço privado na mídia eletrônica
Joseane Silva Bittencourt116

INTRODUÇÃO

A inserção do gênero nos estudos discursivos, principalmente em sua re-
lação com a política, tem sido profícua desde os anos 2000. A respeito dessa te-
mática, podemos citar brevemente alguns trabalhos publicados na França e no 
Brasil, como os de Dister e Moreau (2006), Bonnafous (2003), Coulomb-Gully 
(2012; 2014; 2016), Fonseca-Silva (2012), Sargentini e Sá (2016). E para con-
tribuir com a relação gênero, política e os estudos discursivos, apresentamos 
parte dos resultados de pesquisa da tese “Mulher, palavra e poder: construções 
discursivas do feminino”, defendida em 2018, que investigou a ascensão da mu-
lher na política contemporânea e a construção da sua imagem pública nas elei-
ções presidenciais brasileiras, a partir da constituição, formulação e circulação 
de dizeres sobre a sua condição feminina. Nosso objetivo para este trabalho, 
especificamente, consistiu em identificar, descrever e analisar como as mulhe-
res políticas são discursivizadas na mídia eletrônica. O corpus foi constituído 
de dois textos que discursivizam a mulher na política no portal de notícias UOL, 
pertencente ao Grupo Folha: uma matéria de 2006 e uma outra de 2012. Mo-
bilizamos os conceitos da Análise de Discurso. Os resultados indicaram que 
há uma circulação de dizeres sobre as mulheres de que o poder político é um 
lugar historicamente associado a uma função masculina, lugar onde a mulher 
pode ascender “excepcionalmente”. Esse sentido se constituiu pela memória 
do dizer, fundada na concepção de um discurso essencialista que naturaliza as 
funções sociais ligadas ao sexo, caracterizando o espaço público como uma ins-
tância de atuação masculina e o espaço privado como o domínio da condição 
feminina. 

116 Doutora em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos (CAPES). Realiza estágio pós-doutoral (CA-
PES/PNPD) na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E-mail: ane.bittencourt@hotmail.com



1. A MÍDIA E A DISCURSIVIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DA MULHER 
POLÍTICA 

A inserção do gênero nos estudos discursivos, principalmente em sua rela-
ção com a política, tem sido profícua desde os anos 2000. Podemos citar alguns 
trabalhos publicados na França e no Brasil a respeito dessa temática, como os 
de Dister e Moreau (2006), Bonnafous (2003), Coulomb-Gully (2012; 2014; 
2016), Fonseca-Silva (2012), Sargentini e Sá (2016). Essa produção crescente 
é, em grande medida, a manifestação de um fenômeno que é a ascensão da 
mulher no espaço público em nossa sociedade e, principalmente, na política. 
Conquistas alcançadas por lutas, conflitos e ainda marcada pela desigualdade 
de número entre homens e mulheres no que diz respeito à participação nos 
centros de decisões política. Prova disso foi a necessidade da promulgação da 
Lei de Cotas, (Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997, que passou por uma nova 
redação em 2009) e que instituía o preenchimento de um percentual mínimo 
de 30% de candidaturas por sexo nos partidos políticos, a fim de concorrer 
aos cargos proporcionais nas eleições. No entanto, essa resolução não costu-
ma ser cumprida como se deveria pelas siglas partidárias, uma vez que elas 
recorrem, muitas vezes, a candidaturas femininas “fantasmas” para diminuir 
a discrepância entre os números percentuais de candidaturas para cada sexo. 
Esse tipo de situação às vezes é justificado pela circulação de dizeres de que a 
mulher não se interessa por assuntos políticos ou de que “elas não foram feitas 
para isso”, evocando à memória práticas discursivas, segundo as quais a maior 
parcela do seu interesse sempre esteve voltada para assuntos privados: o lar, o 
casamento, a família, os filhos. Mas diante dessa nova relação da mulher com o 
espaço público podemos fazer o seguinte questionamento: como as mulheres 
políticas (e principalmente as mulheres políticas jovens) são discursivizadas 
na mídia eletrônica? Mobilizamos o referencial teórico da Análise de Discurso, 
como o de memória discursiva (PÊCHEUX, 2012 [1983]; COURTINE, 2006) e o 
de posição de sujeito (PÊCHEUX, 2014 [1969]) a fim de identificar os lugares 
os quais as mulheres políticas são convocadas a ocupar.

Para responder a essa problemática, selecionamos duas matérias publi-
cadas em mídia eletrônica, uma do site UOL, com o título “Manuela diz que 
“machistas” ligam seu desempenho eleitoral à beleza”, publicada em 8 de outu-
bro de 2006, na versão eletrônica da Folha de São Paulo, com o seguinte título: 
“Musa do sul vê beleza com desdém”. 

Já no título das duas matérias, há menções à beleza da jovem deputada, 
tanto por meio de uma espécie de epíteto, “Musa do sul”, ao invés de seu pró-
prio nome, que já a qualifica e a determina como tal, quanto por uma formula-
ção menos marcada, que traz uma expressão entre aspas, imputando o lugar de 
“machistas” os que associam seu desempenho eleitoral à sua beleza. O termo 



“machistas” é apresentado entre aspas é marcado por uma diferença entre duas 
posições de sujeito, produzindo um distanciamento enunciativo e até mesmo 
uma discordância entre a declaração da política e o posicionamento do jornal. 
No intertítulo da matéria da Folha, ela é apresentada da seguinte maneira: 

(SD-1) Manu tem 25 anos, é vereadora desde os 23 e foi a deputada federal (PC do B) mais votada 
do Rio Grande do Sul no dia 1º. Num mundo povoado por políticos calvos, fora de forma e com 
sex-appeal nulo, virou a sensação da eleição. Atenta, a campanha de Lula convocou a garota para 
ser cabo eleitoral do petista entre os gaúchos, que lhe conferiram 271.939 votos. (Folha de São 
Paulo) [grifo nosso]

(SD-2) Manuela D’Ávila, que virou até boneca em Porto Alegre, de tão popular. [grifo nosso]

(SD-3) (...) refuta o rótulo de musa. [grifo nosso]

Primeiramente, apontamos que o tratamento dispensado à deputada é fei-
to por um apelido, “Manu”, em vez de seu nome completo ou, pelo menos, seu 
primeiro nome. Geralmente, é considerado comum chamar uma pessoa pelo 
apelido segundo uma relação de proximidade e até mesmo de parentesco, de-
notando uma relação familiar e até mesmo íntima. Segundo o Manual de Reda-
ção da Folha de São Paulo (1998), quando se faz referência a uma autoridade 
que possui um cargo público em algum texto jornalístico, a sua identificação 
deve ser feita, de início, pelo nome completo, pelo cargo e a sigla do partido, 
e depois, poderá ser mencionado apenas o nome mais conhecido. Não é o que 
acontece na matéria supracitada. No decorrer do texto, a deputada é chamada 
de “Manu”. Essa forma de tratamento produz um efeito de informalidade, de 
proximidade e até mesmo de intimidade, tratamento raramente dispensado a 
um homem político. 

Ainda no intertítulo, o texto sugere que, num ambiente onde os homens, 
maduros e sem charme, dominam, a beleza da política poderia ser usada, es-
trategicamente, como um chamariz para buscar votos, relegando ao segundo 
plano o debate de ideias e propostas. Observamos que, nas duas matérias, uma 
de 2006 e outra de 2012, ou seja, num intervalo de 6 anos entre as duas ma-
terialidades, há a mesma posição em funcionamento identificada pela refor-
ço da beleza da candidata, estabelecendo uma relação de objetificação entre 
a mulher política e o eleitor: ela seria, então, qualificada como “a sensação da 
eleição”, “chamariz de votos”, “boneca”, “musa” e “musa lulista”. O mesmo não 
acontece com os candidatos do sexo masculino, à direita ou à esquerda, que 
são considerados bonitos e não sofreram a mesma avaliação. Um político do 
sexo masculino com popularidade se transforma em “um caminhão de votos” e 
a jovem deputada, em “boneca”, “musa” e “musa lulista”. A declaração atualiza 
uma memória que coloca o homem como agente, como conquistador de votos 
por sua própria força e empenhos políticos, ao passo que a mulher política se 



transforma em objeto de outros políticos ou do próprio partido e coligação, um 
objeto que deve ser admirado, motivo de atração dos olhares dos eleitores:

(SD-4) “Agradeço os elogios, mas qualquer pessoa que conhece as mulheres gaúchas sabe que eu 
não tenho os padrões de modelo”, diz Manu, ou Manuela D’Ávila, que virou até boneca em Porto 
Alegre, de tão popular. “Beleza não elege ninguém, não sou uma invenção. Mas também é meio 
machista: o ACM Neto [deputado federal pelo PFL-BA] é bonito, foi eleito e virou um “caminhão de 
votos”. Eu fui eleita e virei musa.” (Folha de São Paulo) [grifo nosso]

(SD-5) A pré-candidata criticou também o tratamento diferenciado dispensado a ela pela imprensa. 
“Você não ouve ninguém comentar que São Paulo tem alguns dos pré-candidatos mais bonitos do 
país, dois homens com mais de 1,90m, que são o [Gabriel] Chalita, e o [Fernando] Haddad”, disse, 
arrancando risos da plateia, predominantemente feminina que lotava o auditório da faculdade. 
“Vocês riem, mas quando é comigo, ninguém acha graça, e se eu reclamo desse tratamento machis-
ta, dizem que estou me vitimizando”, afirmou. (UOL) [grifo nosso]

(SD-6) “Não importa o fato de que eu tenha começado na política aos 16 anos, no movimento es-
tudantil, não ter padrinhos políticos nem sobrenome de peso. Se eu sou bem sucedida, é por ques-
tões estéticas, nunca por mérito. Isso acontece com todas as mulheres, nas mais diversas carreiras, 
infelizmente”. (UOL) [grifo nosso]

O sujeito político mulher, então, ocupa uma posição de confronto em re-
lação a um outro lugar o qual é imputado a característica de “machista”. Essa 
posição confronto é marcada na materialidade na formulação entre aspas atri-
buída à mulher política. Há, então, um posicionamento que produz um efeito 
diferente entre o que se fala de uma mulher política jovem e o que se diz de um 
homem político igualmente jovem. Em uma formulação comparativa, Fernando 
Haddad, Gabriel Chalita e Antônio Carlos Magalhães Neto, considerados ho-
mens bonitos que atuam na política, mas, ao contrário das mulheres políticas, 
são lembrados e tratados como políticos de sucesso, aqueles que conseguem 
um “caminhão de votos”. As mulheres mais votadas, viram musas. 

O posicionamento dessas sequências discursivas aponta para a descon-
fiança que ronda a mulher política, sobretudo se for jovem e considerada boni-
ta, não importa quão competentes elas sejam em suas carreiras profissionais: 
sempre haverá uma desconfiança sobre sua capacidade e sobre os meios dos 
quais ela se utilizou para conseguir o sucesso profissional. A condição da hete-
ronomia, isto é, a imagem de um protetor, de um tutor é rememorada mais uma 
vez na vida profissional das mulheres, mas, nesse ambiente, é o favor sexual 
que é insinuado, principalmente no trecho a seguir, quando a matéria da Folha 
de São Paulo resgata uma declaração da política Heloísa Helena, candidata à 
presidência nas eleições brasileiras de 2006:

(SD-7) Outra figura feminina marcante de esquerda desta eleição, Heloísa Helena (PSOL) afirmou 
que não dorme com homem rico -- vomita em cima. E Manu? “Primeiro que eu sou casada, moro 
com o meu namorado. (...) Adriano, o eleito, estuda ciências sociais. Estão juntos desde 2003. (Fo-
lha de São Paulo) [grifo nosso]



Neste último excerto, há menção a uma outra candidata, Heloísa Helena. 
Mas a formulação repete o mesmo discurso, que endossa a ênfase dada aos 
assuntos de ordem privada e até mesmo da vida íntima das mulheres políticas. 
Destaca-se, mais uma vez, o interesse pela vida privada e íntima das candida-
tas, em detrimento da sua atuação política, posicionamento que faz calar seus 
projetos, lutas e atuações políticas. Nota-se, então, que os saberes engendrados 
pelas práticas reforçam a imagem da mulher jovem, bela e sedutora e masca-
ram sua capacidade para os assuntos públicos. As duas matérias, mesmo “dan-
do espaço para o contraditório”, ou seja, para as falas de mulheres políticas que 
lutam pela igualdade de direitos entre os homens e as mulheres, é a posição 
machista que prevalece, pelos usos das aspas e seu evidente distanciamento 
em relação às declarações da política, bem como a insistência de tratar do tema 
da beleza, suas vidas privadas e de seus relacionamentos íntimos. Os projetos, 
programas e ações políticas, ao contrário, são silenciados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, apresentamos duas matérias que circularam na mídia ele-
trônica, num intervalo de seis anos, uma de 2006 e outra de 2012, que atualiza 
uma memória que relaciona a mulher ao espaço privado, e silencia sua atuação 
pública. No corpus analisado, a mulher política é discursivizada na mídia em 
sua relação com o espaço público a partir de assuntos de foro privado e até 
mesmo íntimo, e essa discursivização dá-se de maneira diferente quando se 
leva em conta o sujeito político homem e o sujeito político mulher. Essa dis-
cursivização atualiza ainda uma memória essencialista da diferença dos sexos, 
de um discurso machista que reforça a concepção de que a mulher deve ser 
admirada pelos homens (aqui, leia-se eleitores) por sua beleza, uma vez que 
sua atuação política é silenciada. 
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SEVERO SARDUY E O BARROCO: 
o travesti em revista 
Armando Sérgio dos Prazeres117

O que é oferecido ao leitor é o espetáculo da transformação, 
ou, talvez melhor, o espetáculo da metamorfose de uma 
imagem em outra, através de uma mudança de perspectiva, 
(...) quer dizer, uma anamorfose, um processo que, no dizer 
de Sarduy, “supõe uma espécie de elasticidade da matéria.

Ana Hatherly

INTRODUÇÃO

Se o travesti, para o Barroco, encerra a ideia de simulação, disfarce e or-
namento, para Severo Sarduy parece materializar o próprio Barroco. Ou seja, 
Sarduy compreende e empreende o Barroco como a arte do travestimento, 
como o espaço da metamorfose por excelência, o esplendor da simulação. Essa 
noção de travesti como máscara mutável atravessa toda sua obra, do ensaio 
ao romance, da poesia ao conto. Na verdade, é difícil falar em zona de atuação 
imutável em Sarduy, ou melhor, é quase impossível falar em zonas imutáveis 
quando falamos ou pensamos Barroco. 

Grande parte dos escritores barrocos e neobarrocos, como por exemplo, 
Góngora, Haroldo de Campos, Lezama Lima, Eugénio d’Ors e Alejo Carpentier, 
conhece os limites dos gêneros literários e artísticos mas reconhece a necessi-
dade de transgredi-los para um alargamento do próprio conceito de gênero e, 
consequentemente, para uma concepção prismática do conhecimento. Em suas 
obras, tais autores não fizeram outra coisa senão tecer, com rigor cirúrgico, o 
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mundo das correspondências, isto é, dos paralelismos os mais díspares, mundo 
que não é outro senão o mundo do próprio Barroco. 

O travesti, pensando com Sarduy, seria a tradução mesma dessa transgres-
são de gêneros, fronteiras e territórios, assim como o travesti, o transgênero 
e demais gêneros deslizantes, constituem no corpo social a transgressão da 
norma e forma vigentes e a consequente mudança de compreensão do ser, em 
busca do advento do ser em sua plenitude, que não é una, mas diversa. Em ro-
mances como Cobra, para ficarmos naquele que desde o título se camufla sob 
variadas máscaras, o escritor cubano-francês intenta essa plenitude através da 
constante transformação da personagem principal, Cobra, cuja onomástica o 
crítico uruguaio Emir Rodríguez Monegal, amigo e interlocutor de Sarduy, nos 
ajudará a destrinchar:

Uma serpente da Índia, fálica e insaciável que se enrosca sobre si mesma para morder a própria cau-
da quando não está devorando viva (todos os orifícios são viáveis para ela) alguma vítima cúmplice;
e é naturalmente, já que Sarduy me explicou em uma entrevista, o anagrama de um grupo de pin-
tores (Appel, Aleschinsky, Corneille, Jorn) que provém simultânea e sem dúvida sucessivamente de 
COpenhague, BRuxelas e Amsterdã (o que dá COBRA) (MONEGAL apud SARDUY, 1999, p. 1735). 

As cascas da serpente-texto sarduyana vão, nesse compasso de troca e 
disfarce, se sobrepondo. Monegal investigou com apuro e nos traz mais estas 
pistas:

(Cobra) e é, ao mesmo tempo, em espanhol ao menos, voz do verbo cobrar, embora isto só tenha 
importância ao nível de uma reinterpretação do capitalismo burguês e seu horror ao gaspillage 
(desperdício) (quer dizer, ao barroco, quer dizer, ao sexo, à arte); 
e é, finalmente (...), nome que alude por contiguidade à palavra espanhola cobre, que na mitologia 
cubana é o emblema de Oxum, a deusa yorubá e de sua equivalente católica, a Caridade do Cobre, 
com o que o travesti do Teatro Lírico de Muñecas de la Place Pigalle termina comodamente incrus-
trado no espaço metafórico cubano (MONEGAL apud SARDUY, 1999, p. 1735). 

Contudo, do enigmático e polissêmico nome não nos pode fugir o anagra-
ma de Barroco, ainda que com a supressão de um “erre”, como também não 
podemos perder de vista a imagem da cobra mordendo a própria cauda, que, 
além da simbologia assinalada por Monegal, configura ainda o Oroborus, ale-
goria do infinito e do Barroco, alegoria enquanto “um duplo dizer do outro 
como diferença: dizer um código de alteridades e dizê-lo em condição alterada 
(CAMPOS, 1992, p. 240-241).

Conforme acompanhamos com o crítico uruguaio, Cobra é uma atriz de 
teatro de bonecas, que perpassa o livro transmutando-se a si mesma, através 
de inúmeras cirurgias plásticas, sendo a um só tempo ela própria e outras per-
sonas, como convém ao ofício do ator, da representação teatral. As metamor-
foses ocorrem também nos tempos e espaços narrativos, com a personagem 



cruzando do dia para a noite lugares tão distantes e tão díspares como Cuba, 
Amsterdã, Paris, Marrocos e Índia. Cobra não dá sossego ao leitor. Não anda 
página a página, não pausa no branco. Serpenteando, desliza sobre o papel si-
bilando um rito de iniciação algo heterodoxo, que em vez de gotas aspergidas 
nesse batismo, vemos esguichos de veneno verbal, palavras-labaredas, formas 
sob formas, “fome de forma”, como diria um faminto pela forma - não pela fama 
-, Haroldo de Campos118. Não há revolução que não passe pela forma, infor-
mava Maikóvski para livrar-se da fôrma castradora de uma URSS totalitarista. 
Era essa a resposta ao aluno que, argutamente, perguntara ao fim do simpósio, 
para o qual fora feito este ensaio, “por que a insistência em mexer na forma?”. 

1. PEDRARIAS SALPICADAS

Assim como no travesti, em Cobra, o romance, assistimos ao espetáculo 
das transições, onde, à maneira de um moto-contínuo, tudo está em eterno 
movimento, em trânsito incessante, em trans: transferências, transposições, 
transformações, transfusões, transmigrações, transbordamentos, transmuta-
ções. Estamos diante, e fazendo parte, do triunfo da instabilidade do ser, isto é, 
da glorificação do não ser. A multifacetagem da personagem, que sendo outras 
pode ser também ela mesma, aponta para um repensar da identidade, da indi-
vidualidade, da legitimidade, da originalidade e, por dialética, de seus respec-
tivos pólos antagônicos. 

Para Sarduy, o travesti, esse pavão misterioso de milium ocelos, desestabi-
liza o conceito, fragilizando a fixidez do pensamento. Sua cara pintada, tal qual 
uma onça pintando-se nas ramas da vegetação, fosforesce em camadas de dú-
vidas, ambiguidades, malentendidos, trocadilhos, burlando ardilosamente os 
predadores da infame caça aos veados. 

Com Cobra não se brinca. Seu abraço pode sufocar o coração mais purista; 
seu veneno pode matar o organismo mais resistente ao novo da serpente. Veja-
mos como Sarduy destila esse veneno: 

[Cobra] está maquiada com violência, a boca pintada de ruge, as órbitas são negras e prateadas de 
alumínio, estreitas entre as sobrancelhas e logo prolongadas por outras volutas, pintura e metal 
pulverizados, até as têmporas, até a base do nariz, em largas orlas e arabescos como de olhos de 
cisne, mas de cores mais ricas e matizadas; da borda das pálpebras pendem não cílios mas franjas 
de ínfimas pedras preciosas. Dos pés até o colo é mulher, acima seu corpo se transforma em uma 
espécie de animal heráldico de focinho barroco (SARDUY, 1999, p. 1738). 

118 Expressão referente à série de poemas fome de forma, escrita entre 1957-1959. Cf. Xadrez de estrelas: percurso 
textual - 1949-1974, São Paulo, Perspectiva, 1976, p [113]. 



Cobra, estejamos cientes, é puro artifício, puro jogo de armar, arte pura da 
montagem, conforme montagem desse arco alegórico que acabamos de acom-
panhar. O carnaval algo palimpsesto de sua maquiagem ofusca o princípio e 
adia o término, apagando a origem e rasurando o fim, deixando-nos, com isso, 
atônitos, sem tônica mesmo a nos apegar, porque queremos a todo custo iden-
tificar, classificar, dar nota, para dar um fim ao espetáculo diabolicamente di-
vino. Estamos com Cobra no interregno do entre, onde não há reinado absolu-
to, apenas ruínas em relação, combinação de estranhos vestígios de atlântidas 
perdidas no espaço, no ar. 

Entre camadas de blush, entre pinceladas de rímel, entre demãos de ba-
tom, entre máscaras de cílios, entre sombras esfumadas, entre pedrarias salpi-
cadas, entre cascatas de pingentes, tudo está entre o enfeite e o efeito. Sarduy 
pinta Cobra como um arquiteto-escultor: com tintas, cálculo e formas. Daí a 
cartela de termos eminentemente barrocos: volutas, arabescos, animal herál-
dico, culminando com focinho barroco, porque o Barroco, pensando com Ha-
roldo de Campos, não prescinde do “feísmo”, in-corpora-o. 

No travesti e em Cobra tudo tende ao adorno, ao enfeite, ao excesso de 
ornamentos, tal a chuva de ouro em uma igreja do Aleijadinho. Já é hora de 
retomarmos a palavra gaspillage, usada por Monegal em citação acima. Gaspil-
lage, termo francês, significa desperdício, “excesso ainda mais excessivo”, como 
pensa Lezama Lima sobre o barroco americano em contraponto ao barroco de 
Góngora (CAMPOS, 2004, p. 122). Por desperdício, Sarduy entende o gesto sem 
motivo aparente, o texto sem pré-texto, o prazer sem prestação de contas, o 
gozo sem fim de procriação. Prazer dos prazeres.

Trata-se de procedimentos de vida e de arte vistos com reservas pelo olho-
-controle dos sistemas fechados e hieraquizantes, cuja contenção de gastos afe-
tivos e sensuais assim como o encolhimento de ideias libertárias são a base 
da sua política. Em contraponto a essa economia catequizante, troa o desbor-
damento da arte barroca, com suas metáforas se enramando na poesia, suas 
analogias se espelhando na prosa, seu drama gritando na pintura, seu trágico 
se debatendo na escultura, seu sensual sonhando na arquitetura: “desejo irre-
freável do gasto, do luxo perigoso, de faustosidade cromática, uma necessidade 
de desdobrar, ainda que não sirva para nada” (SARDUY, 1999, p. 1269). Para o 
vazio. Mas “na ótica chinesa, o Vazio não é, como poderia supor-se, algo vago ou 
inexistente, mas um elemento dinâmico e operante” (FRANÇOIS CHENG apud 
SARDUY, 1999, p. 1272). 

Por isso, nenhuma sentença regulatória, por “melhor intencionada” que 
seja, contém o espraiar em fúria do artifício barroco, que quanto mais gozo 
mais gozoso quer jogar. Lógica do Barroco: jogo, sim; trabalho, não. Por isso, 
toda medida de contenção malogra no travesti (que logra o excesso), que quan-



to mais vigiado pelo panóptico dos bons costumes maior a gargalhada de sua 
sirene, porque a ótica do travesti é Pan. Represar o Barroco em nome de uma 
arte e pensamento de águas mansas? Pode esperar que o rompimento da bar-
ragem será ainda mais estrondoso. Reprimir o travesti em prol de um convívio 
social mais (pseudo)harmônico? É quando se verá como a banda toca, é quan-
do se ouvirá o retumbante toc toc toc do salto alto. 

Relacionar o trabalho corporal dos travestis à simples mania cosmética, ao afeminamento ou à ho-
mossexualidade é simplesmente ingênuo: essas não são mais que as fronteiras aparentes de uma 
metamorfose sem limites, sua teia “natural” (SARDUY, 1999, p. 1298).

O travesti, assim como o hermafrodita, guardadas as devidas medidas, e 
estamos falando desde o início de travesti masculino ou feminino, é a utopia 
barroca materializada em carne e osso. Senão, que imagem mais exata se nos 
ocorre à mente para pensarmos a justaposição de contrários, princípio retó-
rico tão caro ao Barroco ¿Que alegoria mais evidente sintetizaria a dialética 
Yin-Yang deveras cara e teorizada por Sarduy? Que “emblema” mais adequado 
poderia estampar a transgressão das normas vigentes na iconografia barro-
ca? Ana Hatherly, poeta e teórica do Barroco, autora de nossa epígrafe, ilumina 
essa vereda conceitual: 

Ora a época barroca está cheia de exemplos de tentativas de transgressão das leis naturais: consi-
dere-se o gosto pelos castratti, as práticas freiráticas, os complicados trajes e as cabeleiras postiças, 
que Huizinga considerou como “o elemento mais barroco do Barroco”, por ser indício de um acen-
tuado culto lúdico (HATHERLY, 2003, p. 150).

A pesquisadora portuguesa, pautando o Barroco como espaço privilegia-
do das analogias, nos ajuda a compor esse emblema “traveXtural”: 

No que diz respeito à transexualização, as tentativas de transgressão das leis naturais, como todos 
sabem, têm uma longa história que nos remete para o platónico andrógino, aspiração mítica da 
integração dos contrários que reencontramos na ovidiana história de Salmacis e Hermafrodita (HA-
THERLY, 2003, p. 150). 

2. TRAVESTIMUNDO 

Sim, essa transgressão das leis naturais está em Sarduy, assim como em 
qualquer campo da sensibilidade barroca. Em Cobra ou em outros romances, 
como Colibri ou Maitreya, por exemplo, a transgressão está lá, simbolizada na 
pele do travesti, com todos os reveses a que rupturas dessa ordem podem re-
percutir. Daí o glamour ladeando com a dor física, a beleza flanqueando com a 
fealdade, o delicado flertando com o grotesco. Há, contudo, a transgressão do 
próprio discurso, ele mesmo o travesti mor, o amor, o mais amoral, das narra-
tivas sarduyanas. É o texto quem se traveste, se monta e se desmonta em cinti-



lantes traveXturas, se metamorfoseando em arco-íris à maneira de um irisante 
beija-flor ao sol. Sobre esse aspecto do texto sarduyano, especialmente Cobra, 
Monegal nos elucida:

Não há metamorfose do “protagonista”, ou de seus acólitos; há só metamorfose do texto: um texto 
que se volta sobre si mesmo (como uma cobra) para citar-se, criticar-se, parodiar-se, morder sua 
própria cauda, formando uma estrutura perfeitamente circular em cujo centro só é possível advertir 
a ausência do sujeito (MONEGAL apud SARDUY, 1999, p. 1737).

Sim, é difícil acreditar que exista um texto assim (para quê?!), com tantas 
faces em uma só fase, ou seja, com uma narrativa ex-cêntrica, elíptico-elástica, 
sem um sujeito epicentral a demandar o percurso de leitura. E Sarduy não é o 
único texto assim, diga-se. Os demais autores citados nestas sumárias linhas 
atuam como que em redes de re-criação galáticas. É difícil a leitura descuidada 
de um texto dessa natureza. Textos desse caráter, requerem um leitor-travesti, 
adornado de áurea sensibilidade, adepto a se rever enquanto humanidade e 
cultura. Pedem um leitor afeito a mudanças de foco, mirando o infinito e suas 
incógnitas. Solicitam um leitor desejoso do inacabado, poroso por lacunas, ávi-
do por reticências. 

Reivindicam um leitor inclinado ao prazer aberto, à abertura de novos 
mapeamentos do corpo da arte, da arte do corpo. Requerem um leitor como o 
autor deste texto que estamos encerrando, sem nada encerrar, sem fechar uma 
só porta do mundo de Sarduy e do Barroco. Porque esse mundo, por excelência 
mundo de metamorfoses e mimetismos, é um mundo em transformação, em 
transmutação, em trânsito, em transe do texto. Como deve ser, assim enten-
demos, nosso mundo, mundo de todos, um só mundo. Uno e diverso a um só 
tempo, mundo barrocolabiríntico mundivivido através de pontos luminosos, 
sob a égide da discordia concors, onde, na formulação de Gustav René Hocke:

o uno, o unificador, se deixa dividir dos modos mais diversos, enquanto cada uma das partes reflete 
sempre o todo, a ‘inefável harmonia cósmica dos mistérios’” (HOCKE apud HATHERLY, 1997, p. 64). 

Mistérios cósmicos de um travestimundo em revista neste texteatro de re-
vista que chega ao fim. Nas coxias, uma imagem-luz: Luz del Fuego, vedete ofí-
dica, dançando com cobra. Na boca de cena, uma imagem-treva: Cobra picada 
pelo Barroco. E cai o pano.
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O CAPITALISMO E AS RELAÇÕES 
DE TRABALHO EM O CORTIÇO

Jéssica Marissa Mendes da Silva Fernandes119 

Manoel Freire Rodrigues120

INTRODUÇÃO

A representação do trabalho na literatura tem regalado profícuas inves-
tigações aos pesquisadores das ciências humanas, despertando o interesse de 
sociólogos, críticos literários e até mesmo de pesquisadores de outras áreas 
como economistas. Porém, nos estudos literários, ainda são tímidas as pesqui-
sas que se propõem a compreender a lógica estruturadora da representação da 
força de trabalho, tendo em vista que esta temática, de vez em quando, acaba 
sendo tolhida por análises que se limitam a um elementos específicos da obra.

Na segunda metade do século XIX, o setor econômico do Brasil vivenciava 
o crescimento do comércio e da indústria, além do desenvolvimento urbano 
que acontecia principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro (DECCA, 1991). 
Este cenário foi propício para o surgimento de grupos sociais estritamente li-
gados à indústria. A nova classe de trabalhadores, agora livres, ocupava grada-
tivamente o lugar da força de trabalho escravo que já não atendia aos interes-
ses do capital.

Ao mesmo tempo, o naturalismo ganhava espaço entre os escritores brasi-
leiros que tinham como referência o pensamento cientificista e racional sobre 
a vida, inspirados nos pressupostos de Taine, Darwin, Auguste Comte e outros 
pensadores e cientistas que compreendiam o ser humano como um ser sujeito 
aos condicionamentos do meio, da raça e do momento. No Brasil, o escritor 
naturalista que mais se destacou foi o maranhense Aluísio de Azevedo (1857-
1913), e sua obra de maior representatividade foi o romance O Cortiço (1890). 
A narrativa aborda escancaradamente a exploração do homem pelo homem, 
tendo como destaque a exploração da classe pobre trabalhadora pelas mãos do 
português capitalista. 
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Aluísio Azevedo, que trabalhou como caixeiro e guarda-livros no Mara-
nhão, mudou-se para o Rio de Janeiro onde logrou viver da escrita, profissão 
que tão logo deixou para trás assim que conseguiu tornar-se diplomata. Talvez 
estas profissões distintas tenham despertado no escritor maranhense o inte-
resse pela representação do trabalho em sua prosa. 

Em O Cortiço, a força de trabalho é uma das engrenagens fundamentais 
que atuam em função da instauração de um capitalismo que, embora primitivo, 
opera de forma sistemática e bem-sucedida em prol da acumulação do capital 
do vendeiro português João Romão. Portanto, o objetivo deste trabalho consis-
te em fazer uma leitura de O Cortiço, compreendendo o capitalismo como força 
dinamizadora das relações de trabalho na narrativa.

Este estudo, que faz parte de uma pesquisa em andamento, baseia-se 
principalmente nos pressupostos de Antonio Candido no ensaio De cortiço 
a cortiço e nas formulações da crítica marxista sobre trabalho e capitalismo. 
Inicialmente, será abordada a relação explorador-explorado (capitalista e tra-
balhador livre) como o liame de engrenagens que viabilizam o surgimento e 
o progresso do cortiço. Em seguida, será feita uma breve análise da ascensão 
social do acumulador João Romão e da forma como o capitalismo atua no refi-
namento do cortiço. 

1. O CAPITAL E A RELAÇÃO EXPLORADOR-EXPLORADO

Antonio Candido, sociólogo e crítico literário brasileiro, ampliou de ma-
neira significativa a percepção da originalidade da obra azevediana no ensaio 
De cortiço a cortiço. O Cortiço surge como um texto segundo, visto que, em cer-
ta medida, deriva de L’Assammoir ao representar a classe pobre trabalhadora 
em moradias coletivas, mas, ao mesmo tempo, é um texto primeiro, e distin-
gue-se do romance francês, de Zola, na medida em que baseia-se na realidade 
específica que era tangível nas últimas décadas do século XIX no Brasil. A nar-
rativa representa o trabalhador livre do Rio de Janeiro que se vê intimamente 
relacionado à figura do explorador (CANDIDO, 1993).

O romance O Cortiço narra a ascensão econômica e social do português 
João Romão. Porém, a condição de explorador não faz deste personagem um 
herói (PEREIRA, 1988). O que mais chama a atenção na narrativa não são as 
características individuais dos personagens, mas as relações sociais e de tra-
balho estabelecidas em prol do projeto de acumulação do capital de João Ro-
mão. Cada elemento do romance se interliga na estrutura da narrativa que se 
sustenta principalmente através da relação dinâmica entre duas engrenagens 
fundamentais: o explorador e o explorado.



O explorador João Romão passa de empregado a dono da venda onde tra-
balhava (herança de seu antigo patrão que havia enriquecido). O dinheiro dos 
ordenados vencidos e a venda herdada lhe serviram para dar início a um pro-
pósito que permeia toda a narrativa: – acumular dinheiro.

Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor, 
possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia 
sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro de um saco de estopa 
cheio de palha (AZEVEDO, 2005, p. 11).

Mesmo na condição de explorador, a primeira força de trabalho da qual 
João Romão se utilizou foi a sua própria. Se o desejo de enriquecer lhe fazia 
padecer duras penas, não deve causar admiração no leitor o fato de que João 
Romão tenha explorado outras pessoas para alcançar seu propósito. Havia uma 
força maior que se colocava acima dele – o capitalismo – que, em sua forma 
primitiva, se realizou por meio de práticas desonestas, caracterizando-se como 
um sistema brutal que operava livremente na forma como submetia a força de 
trabalho. N’O Cortiço, 

Aluísio escolheu para objeto a acumulação do capital a partir das suas fases mais modestas e pri-
márias, situando-a em relação estreita com a natureza física, já obliterada no mundo europeu do 
trabalho urbano. No seu romance o enriquecimento é feito à custa da exploração brutal do trabalho 
servil, da renda imobiliária arrancada do pobre, da usura e até do roubo puro e simples, constituin-
do o que se poderia qualificar de primitivismo econômico (CANDIDO, 1993, p. 127).

Oportunista, o vendeiro aproveita-se de Bertoleza, “crioula trintona, es-
crava de um velho de Juiz de Fora” (AZEVEDO, 2005, p. 11). O vendeiro asse-
nhoreia-se da escrava, fazendo-a crer que está forra. A exploração de Bertoleza 
se deu no âmbito sexual, laboral e psicológico. Após confiar tudo que tinha ao 
português “sabido”, ela “representava agora ao lado de João Romão o papel trí-
plice de caixeiro, de criada e de amante” (AZEVEDO, 2005, p. 13). Não obstante, 
a “crioula” foi descartada, logo que Romão alcançou o prestígio social. Para ele, 
já não era mais conveniente estar amigado com uma “negra”.

Bertoleza não figura no romance como a principal fonte de acumulação 
do vendeiro. Na verdade, o cortiço é o empreendimento que, de fato, alavanca 
o projeto de enriquecimento de Romão. O sucesso reside na localização estra-
tégica da habitação.

As casinhas do cortiço, à proporção que se atamancavam, enchiam-se logo, sem mesmo dar tempo 
a que as tintas secassem. Havia grande avidez em alugá-las; aquele era o melhor ponto do bairro 
para a gente do trabalho. Os empregados da pedreira preferiam todos morar lá, porque ficavam a 
dois passos da obrigação (AZEVEDO, 2005, p. 21).



A ascensão econômica de Romão se solidificou no cortiço graças a “gente 
do trabalho”. Os trabalhadores e suas famílias rendiam como inquilinos e como 
clientes da taverna. “Toda gentalha daquelas redondezas ia cair lá” (AZEVEDO, 
2005, p. 21). Além disso, no próprio cortiço alugavam-se tinas para as lavadei-
ras, sendo “o preço de cada tina, metendo água, quinhentos réis; sabão à parte” 
(AZEVEDO, 2005, p. 22). A moradia coletiva converteu-se também em lavande-
ria. Posteriormente, João Romão compra a pedreira que dava para os fundos do 
cortiço, tornando-se patrão dos cavouqueiros.

Para transformar dinheiro em capital, o possuidor de dinheiro tem, portanto, de encontrar no mer-
cado de mercadorias o trabalhador livre, e livre em dois sentidos: de ser uma pessoa livre, que 
dispõe de sua força de trabalho como sua mercadoria, e de, por outro lado, ser alguém que não 
tem outra mercadoria para vender, carecendo necessariamente de todas as coisas necessárias à 
realização de sua força de trabalho (MARX, 2013, p. 314).

Quando as condições necessárias para o exercício do trabalho estão na 
mão do possuidor de dinheiro, o trabalhador tem a sua liberdade cerceada, 
pois a sua força de trabalho transforma-se em mercadoria, a qual ele se vê obri-
gado a vender para o capitalista. Com a industrialização, o trabalhador perdeu 
o domínio sobre o seu ofício, pois o trabalho passou a seguir os moldes indus-
triais. O capital detém a matéria-prima e organiza as etapas de produção. Em 
consequência disso, a classe pobre trabalhadora – que é vulnerável – é coloca-
da nas mãos do capitalista explorador, visto que

o trabalhador trabalha sob o controle do capitalista a quem pertence seu trabalho. O capitalista 
cuida de que o trabalho se realize em ordem e os meios de produção sejam empregados conforme 
seus fins (ANTUNES, 2004, p. 47).

Este controle tem como princípios a lucratividade e a acumulação, pois 
em nada interessa ao capitalista ter prejuízos. Em O Cortiço, a necessidade do 
capitalista de domínio sob trabalhador pode ser vista no momento em que João 
Romão está prestes a contratar Jerônimo como administrador de sua pedreira. 
O cavouqueiro assegura que pode gerenciar melhor o negócio e que tem conhe-
cimento suficiente da profissão para evitar perdas de material:

Olhe para aquilo! Sua gente tem ido às cegas no trabalho desta pedreira. Deviam atacá-la justa-
mente por aquele outro lado, para não contrariar os veios da pedra. Esta parte aqui é toda granito, 
é a melhor! Pois olhe só o que eles têm tirado de lá – umas lascas, uns calhaus que não servem 
para nada! É uma dor de coração ver estragar assim uma peça tão boa! [...] O vendeiro escutava-o 
em silêncio, apertando os beiços, aborrecido com a ideia daquele prejuízo (AZEVEDO, 2005, p. 46).

Não tardou para que o vendeiro, persuadido pela conversa do administra-
dor, se dispusesse a desembolsar o soldo de setenta mil réis ao seu mais novo 
empregado. A presença de Jerônimo nos negócios da pedreira davam a garan-



tia de que tudo estaria sob controle, tanto a conduta dos empregados como o 
processo de extração de minerais que era realizado na pedreira.

– Pois está fechado o negócio! Deliberou João Romão, convencido de que não podia, por economia, 
dispensar um homem daqueles. E pensou lá de si para si: “Os meus setenta mil réis voltar-me-ão à 
gaveta. Tudo me fica em casa! (AZEVEDO, 2005, p.48)

Além de contribuir para a otimização do serviço na pedreira, Jerônimo 
passou a residir no cortiço com sua esposa, tornando-se também cliente da 
venda. De um jeito ou de outro, o dinheiro investido iria regressar ao bolso do 
vendeiro, pois, como bem explica o narrador, o “dinheiro só lhe saía das unhas 
para voltar multiplicado” (AZEVEDO, 2005, p. 20).

Outro fator que atesta a prosperidade do cortiço é a forma como o narra-
dor descreve a rotina do lugar. A movimentação frenética causada pelos mo-
radores transforma a habitação na expressão máxima de vida, trabalho e so-
brevivência. “O cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade 
de janelas alinhadas” (AZEVEDO, 2005, p. 31). Este despertar coletivo tinha 
uma finalidade maior – o trabalho. O frenesi diário de toda a gente dava vida 
ao lugar. Os trabalhadores das fábricas, da pedreira, os comerciantes, caixeiros, 
vendeiros, lavadeiras, todos acordavam para o trabalho. Essas existências in-
terligadas em um mesmo espaço de vida e labuta diária representam 

um Brasil miniatura, onde brancos, negros e mulatos eram igualmente dominados e explorados por 
esse bicho-papão dos jacobinos, o português ganhador de dinheiro, que manobrava tantos cordéis 
de ascensão social e econômica nas cidades” (CANDIDO, 1993, p. 137-138).

O cortiço-espaço transforma-se no reduto das classes desfavorecidas. Tra-
ta-se da estratificação social de um país semicolonial em que a classe pobre 
sustenta, através de sua força de trabalho, a acumulação progressiva do explo-
rador que é baseada em um capitalismo brutal, desleal e impiedoso.

2. A ASCENSÃO SOCIAL DE JOÃO ROMÃO E O REFINAMENTO DO 
CORTIÇO

Além da relação estabelecida entre o capitalista e o trabalhador livre em 
O Cortiço, há outra relação que se tornou crucial para impulsionar o projeto de 
enriquecimento de Romão – a competitividade. Em sua primeira ocorrência, 
foi motivada principalmente pela rivalidade com Miranda, dono do sobrado 
vizinho ao cortiço, outro negociante português, porém com ares de nobreza.

Miranda protestou contra o cortiço que crescia para os lados do seu so-
brado. “Maldito seja aquele vendeiro de todos os diabos! Fazer-me um corti-
ço debaixo das janelas!” (AZEVEDO, 2005, p. 21). As casinhas que iam sendo 



somadas ao cortiço atestavam a prosperidade econômica de Romão que, para 
Miranda, pouco se sacrificou para adquirir tanta riqueza.

Era ainda a prosperidade do vizinho o que obsedava o espírito, enegrecendo-lhe a alma com um 
feio ressentimento de despeito. Tinha inveja do outro, daquele português que fizera fortuna, sem 
precisar roer nenhum chifre (AZEVEDO, 2005, p. 23).

O sentimento de despeito em relação a João Romão era fruto da compa-
ração que Miranda fazia entre sua vida e a do vendeiro. O negociante havia 
adquirido alguns haveres advindos do seu matrimônio, mas em troca tinha que 
engolir a vergonha causada pelas traições da esposa, humilhações pelas quais, 
segundo ele, o vizinho Romão não teve que passar para enriquecer.

O acirramento entre os comerciantes agravou-se conforme o cortiço ia au-
mentando de tamanho e encurralava o sobrado de Miranda. “Travou-se uma 
luta renhida e surda entre o português negociante de fazendas por atacado 
e o português negociante de secos e molhados” (AZEVEDO, 2005, p. 19). Os 
adversários queixavam-se um do outro cada qual em seu lugar. A rivalidade 
que crescia sem confrontos diretos entre eles servia para motivar ainda mais o 
vendeiro na sua empreitada de enriquecer. A disputa pessoal entres estes dois 
portugueses só reforçou em Romão o desejo de ganhar dinheiro, pois fazendo 
isso, ele provaria a sua superioridade em relação a Miranda. “Desde que a febre 
de possuir dinheiro se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos, fos-
se o mais simples, visavam um interesse pecuniário” (AZEVEDO, 2005, p.20). A 
cobiça de João Romão é consequência de sua submissão ao capital. O mecanis-
mo social no qual ele está inserido o torna apenas uma das forças propulsoras 
do capitalismo (MARX apud HARVEY, 2005).

Mas o desejo ardente de acumular cedeu um pouco de espaço para outro 
tipo de ambição: a de ter reconhecimento social. “Aquele desgraçado, que nun-
ca jamais amara senão o dinheiro, invejava agora o Miranda” (AZEVEDO, 2005, 
p. 102). A nova aspiração que acouçava o capitalista foi despertada pela notícia 
que saíra no “Jornal do Comércio”: Miranda receberia o título de Barão de Frei-
xal. A partir de então, o português que, ao longo da narrativa, fora tomado pelo 
“moléstia de enriquecer” percebe que apenas ter dinheiro não é o bastante.

Isso não significa que ele deixou de ser capitalista e acumulador, ou que 
agora lhe pesava a moral sobre suas inescrupulosidades. Na verdade, Romão 
chegou à conclusão de que era apenas um miserável acumulador e que, nas 
condições em que vivia, jamais poderia obter títulos ou condecorações. Esta 
reflexão deu origem a uma nova meta: ser um possuidor de dinheiro com pres-
tígio social. 

Além disso, ele não abandonou seu principal empreendimento. Outro fa-
tor fez com que ele se preocupasse ainda mais com a integridade do seu ne-



gócio. Assomava-se na mesma rua um cortiço chamado “Cabeça-de-Gato” que 
ameaçava a soberania do “Carapicus” (nome pelo qual passou a ser chamado 
o cortiço de João Romão). Para vencer a concorrência, o vendeiro, em conluio 
com guardas e fiscais, prejudica o adversário por meio de sucessivas multas. A 
situação se agrava, porque ele também incita o ódio de seus inquilinos contra 
o cortiço rival, culminando em um confronto sangrento entres os dois grupos 
que só foi aplacado pelo incêndio que destrói o “Carapicus”.

Entrementes, a gana de ser reconhecido fez com que ele passasse a se ves-
tir melhor e a se portar com certa etiqueta. A mudança proporcionou a aproxi-
mação com Miranda. Em virtude disso, Bertoleza distanciava-se cada vez mais 
do projeto de ascensão social de Romão, pois “à medida que ele galgava posição 
social, a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira” (AZEVEDO, 2005, 
p. 135). O projeto de Romão era tornar-se genro de Miranda, pedindo a mão de 
Zulmira. No entanto, o esforço para se tornar um homem distinto não era por 
acaso. Seu delírio por dinheiro não havia sido olvidado, mas apenas recrudes-
cido pelo desejo de obter uma posição social elevada. Nesse sentido, adentrar 
para a família de Miranda alargaria as possibilidades de crescimento. 

E já via-se na brilhante posição que o esperava: uma vez dentro associava-se logo com o sogro e iria 
pouco a pouco, como quem não quer a coisa, o empurrando para o lado, até empolgar-lhe o lugar 
e fazer de si um verdadeiro chefe da colônia portuguesa no Brasil; depois, quando o barco estivesse 
navegando ao largo a todo o pano – tome lá alguns pares de contos de réis e passe-me para cá o 
título de Visconde! (AZEVEDO, 2005, p. 191).

A desonestidade e a cobiça ainda forjavam o seu caráter. O aspirante a Vis-
conde só estava “comendo pelas beiradas”. O capitalista passou a aplicar novos 
métodos. Antes preocupava-se apenas com a acumulação, agora, este possui-
dor de dinheiro camufla suas práticas visando o reconhecimento da nobreza. 
Na segunda incidência de incêndio no cortiço, Romão, aproveitando-se do alvo-
roço furta oito garrafas cheias de dinheiro do velho Libório. 

A tragédia não afetou o português “sabido” que, prevenido, havia coloca-
do o cortiço no seguro e “em vez de lhe trazer o fogo prejuízo, até lhe deixaria 
lucros” (AZEVEDO, 2005, p. 171). Tampouco ele se compadeceu das vidas que 
pereceram no incêndio. Observando a desgraça de seus inquilinos, Romão pro-
jeta a reedificação de um novo cortiço. “De cento e tantos, a numeração dos 
cômodos elevou-se a mais de quatrocentos; e tudo caidinho e pintado a fres-
co; paredes brancas, portas verdes e goteiras encarnadas” (AZEVEDO, 2005, p. 
184). 

O acabamento da nova habitação, que agora possui dois andares, é resul-
tado da harmonização do espaço com a nova imagem de Romão. Antes o cor-
tiço apresentava uma estrutura que erguia-se espontaneamente, mal-acabada 
e desalinhada; João Romão, de igual modo, também vestia-se maltrapilho, não 



tinha luxos nem boa aparência. Mas a mudança que João Romão impôs a si 
mesmo acaba repercutindo no cortiço e no sobrado que ele constrói para si que 
“conseguira meter o sobrado do vizinho no chinelo” (AZEVEDO, 2005, p. 186), 
tamanha era sua imponência.

A passagem do espontâneo ao dirigido manifesta a acumulação do capital, que disciplina à medida 
que se disciplina, enquanto o sistema metafórico passa do orgânico da natureza para o mecânico 
do mundo urbanizado (CANDIDO, 1993, pp. 135-136).

No primeiro cortiço, o crescimento desordenado atendia principalmente 
à demanda da “gente do trabalho”; o segundo, por sua vez, refinado, também 
passou a abrigar outras classes como estudantes e italianos. “A feroz engrena-
gem daquela máquina terrível, que nunca parava, ia lançando os dentes a uma 
nova camada social” (AZEVEDO, 2005, p. 186). Mesmo abraçando esse novo 
perfil de inquilinos, o novo cortiço ainda abrigava alguns de seus antigos mo-
radores. Porém, a mudança estrutural e administrativa fez o cortiço erguer-se 
altaneiro sobrepujando o sobrado de Miranda e desqualificando a concorrên-
cia – o cortiço “Cabeça-de-gato”.
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INTRODUÇÃO

Na modernidade, o leitor tem diante de si várias opções de leitura graças 
ao advento da tecnologia, a cibercultura, que causou impactos irreversíveis nos 
comportamentos e nos modos de leitura, possibilita textos que são fruto da 
convergência de inúmeras linguagens num único material. 

Em face dessas considerações, a inserção de tecnologias no ensino de li-
teratura, é uma realidade que não pode ser mais negligenciada, visto que já fa-
zem parte do contexto em que os alunos estão inseridos e, podem servir como 
motivadoras no processo de ensino.

Neste sentido, o presente estudo, reflete, num primeiro momento, as 
transformações no universo literário a partir das novas tecnologias. Em se-
guida, apresentamos o aplicativo Ruas literárias do Recife como uma proposta 
para o trabalho com a literatura.

1. NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE LITERATURA

A internet, os games, os sistemas computacionais interativos estão cada 
vez mais presentes na vida social e escolar e, essa revolução tecnológica nos 
coloca diante de um desafio: o de compreender o surgimento de uma outra cul-
tura, que nos exige adaptação nos modos de ver, de ler, de pensar e de aprender.
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Esse cenário tecnológico, caracterizado pela pluralidade de formas de 
compreender a realidade, exige que os professores reavaliem as condições 
atuais das novas tecnologias nas práticas culturais de leitura e escrita para que 
sejam, consoante Santos e Silva (2011, p. 363), “sujeitos de opções, que reve-
lem aos alunos a capacidade de analisar, de comparar, de avaliar, de decidir, de 
optar, de romper”.

Nesse sentido, a forma contemporânea de empreender a leitura rompe 
com a narrativa contínua e sequencial das imagens e textos escritos e se apre-
senta como fenômeno descontínuo, dada a sua velocidade. Velocidade essa, 
onde não cabe a tradicional aula de Literatura em que predomina a memo-
rização das características de estilos de época, nome de autores e obras, em 
que se foca mais o ensino da história da Literatura do que o objeto literário 
propriamente dito.

Para Hayakawa e André (2014) um fator que gera dificuldade no ensino 
da Literatura é a excessiva utilização do livro didático, que apresenta recortes 
descontextualizados dos textos literários, com foco apenas no ensino da gra-
mática. E, conforme Santos e Silva (2011, p. 3), o uso do livro didático pode ser 
“uma prática perversa, por favorecer a neutralidade da educação”, visto que ao 
receber tudo pronto nos manuais, o professor passa a ser um repetidor que 
não interroga sobre o que ensina, negando o conteúdo social e político do en-
sino de Literatura.

Dessa forma, pensar no uso das novas tecnologias no ensino de Literatura 
é pensar que esta é uma nova prática pedagógica, por meio da qual o professor 
deva ter uma postura para além da transmissão de uma saber instituído. A assi-
milação dessas novas tecnologias no ambiente escolar deve, conforme Hayaka-
wa e André (2014, p. 4), “possibilitar uma interação entre escola e o ambiente 
social em que os alunos atuam fora da escola”.

Pensar nas tecnologias para auxiliar as aulas de literatura é pensar tam-
bém num leque de opções para o trabalho do professor, que exigirá desse prá-
ticas que instiguem novas possibilidades de aprendizagem e a vivência de pro-
cessos criativos, com diálogos e interações múltiplas.

No texto O uso de tecnologias recentes no ensino da literatura, Sanfelici e 
Silva (2014) apresentam alguns benefícios da utilização da tecnologia na aula 
de literatura, como:

A relevância, visto que valorizam a capacidade do próprio aluno de pensar, desenvolvendo sujeitos 
críticos e autônomos, e também propiciam a aprendizagem por descobertas, sendo que o professor 
atua como um “guia”, atento aos estilos individuais de aprendizagem. Instigar o aluno a assumir 
responsabilidades e novos papeis na busca pela construção do conhecimento.
A pesquisa, visto que os alunos não precisam basear-se apenas em uma única fonte, que pode ser 
tendenciosa ou parcial.



A aprendizagem deixar de ser um processo solitário e tornar-se algo coletivo e integrado (SANFELI-
CI; SILVA, 2014, p. 3).

Santos e Silva (2011) também apresentam algumas possibilidades do 
uso da tecnologia nas aulas de literatura, elencando algumas ferramentas 
como: criação de página na internet, criação de grupos a partir de endereço de 
e-mails, criação de blogs literários, realização e publicação de vídeos, criação 
de e-porfólio, uso de wikispaces, aulas-pesquisas, que transformam professores 
e alunos em sujeitos pesquisadores e exibição de vídeo.

Como percebido, há inúmeros motivos para atualizar a prática do pro-
fessor mediante a inclusão das inovações tecnológicas nas aulas de literatura. 
Principalmente, quando consideradas como ferramentas auxiliares no proces-
so de leitura e ensino de literatura. E, quando usadas de forma consciente, as 
novas tecnologias podem enriquecer e atualizar a leitura de uma mesma obra 
literária com uma série de adaptações, partindo do objeto original, o livro.

Sobre esse aspecto, Santos e Silva afirmam que:

em nossa sociedade multimídia qualquer produção ou criação pode ser atualizada de diferentes 
formas. Uma experiência torna-se um filme, transforma-se em livro, vira um jogo que depois dá 
origem a uma história em quadrinhos e a outros textos e filmes “adaptados”, “inspirados” uns nos 
outros. (SANTOS; SILVA, 2011, p. 8)

Tais considerações nos fazem pensar na virtualidade do texto proposto 
por Levy (1996, p. 19), na qual o autor apresenta o texto como um “objeto vir-
tual”, uma “entidade virtual”, que se atualiza “em múltiplas versões, traduções, 
edições, exemplares e cópias”. Para o autor ao interpretar ou dar sentido ao 
texto o leitor leva adiante essa “cascata de atualização”.

Ainda para o autor (1996) ao lermos um texto o esburacamos, o riscamos, 
o deixamos cheios de brancos a partir das palavras e frases que não compreen-
demos, não consideramos e deixamos de lado em nossa leitura. A leitura, nessa 
perspectiva, será sempre um recorte a partir da subjetividade do leitor.

Nesse sentido, ao discutir sobre leitura, Levy (1996) nos mostra que ao 
fazer leitura, o leitor constrói interpretações em diferentes textos: impressos, 
fílmicos, da rede, da TV, em obras de arte. E no tocante à atualização, o autor 
relaciona a sua concepção de leitura e de texto ao hipertexto, afirmando que a 
noção de hipertexto nada mais é que a exteriorização da atividade mental que 
nós fazemos ao ler.

Para Levy,

o leitor em tela é mais ativo que o leitor em papel: ler em tela é, antes mesmo de interpretar, enviar 
um comando a um computador para que projete esta ou aquela realização parcial do texto sobre 
uma pequena superfície luminosa. (LEVY, 1996, p. 23)



Tais considerações nos fazem questionar como leem estes que desde be-
bezinhos convivem com a internet, a televisão, o vídeo game e todas as tecno-
logias da atualidade? Não intencionando responder, mas, talvez, ampliar ainda 
mais tal questionamento, trazemos a noção de leitura apresentada por Novais 
(2016, p. 82-83), que afirma que nesta se “processa cada vez mais diferentes 
sistemas de signos, insumos criados pelas/com as tecnologias digitais”. Os tex-
tos se multiplicam espontaneamente, tanto quanto as práticas sociais e as for-
mas de interação. Para esta autora o advento dos gêneros textuais fez vir à tona 
discussões conflitantes sobre textos e suportes, mas adverte que “considerar 
os portadores de texto como parte importante da construção de sentido foi um 
grande avanço tanto para a produção de texto quanto para a leitura”.

Nesse sentido, Novais (2016) enfatiza a existência de outra discussão im-
portante, que permeia o meio acadêmico, mas que não alcançou a sala de aula 
nem o ensino da leitura. Tal discussão se refere às relações entre ler e navegar 
nos ambientes digitais. O que nos faz pensar não só sobre essas relações como 
também os conceitos de navegação e leitura, já que esta pesquisa é construída 
a partir da leitura de textos informativos e literários online. E esse tipo de lei-
tura requer, segundo Coscarelli (2016), as duas principais competências (ler e 
navegar) que se entrelaçam.

Ribeiro (2008) ao discutir seus testes de navegação e leitura em jornais 
impressos e digitais, define algumas estratégias que os informantes dos testes 
precisam adotar. Para os jornais impressos a autora pontua que o leitor precisa:

1) Escanear a primeira página; 2) Encontrar a chamada e a indicação de numeração de página inter-
na; 3) Manipular o jornal até chegar à página indicada na capa e 4) Encontrar e ler notícias. Já para 
a leitura em jornais digitais o leitor precisará: 1) Escanear a página inicial (home), 2) Encontrar a 
chamada e o link da notícia e 3) Clicar para ter acesso a notícia (RIBEIRO, 2008, p. 135-136).

Para Azevedo (2013, p. 38), essas ações citadas por Ribeiro, como esca-
near, encontrar, manipular e clicar se referem a um momento “anterior ao pro-
cesso de compreensão de uma informação”. Essa fase é o que a autora chama 
de “navegação”.

Assim como Azevedo, Novais (2016) apresenta a navegação como o mo-
mento em que o leitor explora o portador de texto, suas pistas e orientações 
e as marcas típicas de cada objeto de ler. Navegação é um processo cognitivo, 
que tem relação muito próxima com a leitura, mas ficaria numa camada mais 
superficial desta.

Ainda no tocante à navegação, Novais (2016), afirma que em ambiente di-
gitais ela é 

orientada, principalmente, pelas interfaces digitais. Qualquer tarefa no computador, celular, tablet, 
caixa eletrônico, ou outro equipamento com tecnologia digital, é mediada por essas interfaces. São 



elas que criam uma sensação de ‘familiaridade’ com os usuários, pois oferecem também marcas 
e rotina ‘relativamente estáveis, para que possamos navegar pelos sofwares, sites e aplicativos. 
(NOVAIS, 2016, p. 84)

Para a autora, padronizações ajudam os navegadores a lidar melhor com 
as interfaces e chegar mais rápido aos textos ou a outras ações de interação. 
Outra questão levantada pela autora é que o navegador se sai melhor quando, 
em ambientes digitais, identifica ícones, memoriza rotinas de navegação e re-
conhece a gramática da interface.

Nesse sentido, Coscarelli (2016) pensando a leitura online para fins edu-
cativos, afirma que esta pode ajudar a perceberem que neste tipo de leitura 
existem duas partes desse processo e a navegação é a que requer a localização 
de informações como: buscar, avaliar e selecionar. Desse modo, navegar requer 
habilidades de leitura para olhar a informação e construir sentido a partir da-
quela busca.

Após a discussão sobre as novas tecnologias no ensino de Literatura per-
cebemos que a noção de texto e de leitura está mudando, ou melhor, está sur-
gindo outra ideia de texto e de leitura e graças ao suporte digital, que conforme 
Levy (1996, p. 25), “permite novos tipos de leituras”. É pensando nessas novas 
formas de leitura, em que um pensamento se atualiza num texto e um texto 
numa leitura e dessa implicação no trabalho com a literatura que nos dete-
remos agora numa apresentação geral do Ruas literárias do Recife, aplicativo 
escolhido para o desenvolvimento deste estudo.

2. O APLICATIVO RUAS LITERÁRIAS DO RECIFE

Idealizado e produzido pelo cineasta Eric Laurence e realizado por meio 
do Funcultura, o projeto Ruas Literárias do Recife é um aplicativo para disposi-
tivos móveis, que por meio do mapeamento das ruas da cidade possibilita um 
roteiro literário e poético, no qual a população pode descobrir como as ruas e 
suas edificações foram descritas e representadas por escritores pernambuca-
nos. O aplicativo é gratuito e está disponível para Android e IOS, nas versões 
mais modernas de smartphones e tablets. Com internet, o usuário pode navegar 
pelo mapa do Recife e compartilhar os textos em redes sociais.

O Ruas Literárias traz um itinerário rico e diversificado, com indicações 
poéticas, afetivas, culturais e históricas da cidade. Para tanto, foram elencados 
aproximadamente 150 pontos de localização no Recife (os pins do aplicativo), 
que remetem a trechos de escritos feitos por 82 autores, entre os quais estão 
Raimundo Carrero, Ronaldo Correia de Brito, Joaquim Cardozo, Clarice Lispec-



tor, João Cabral de Melo Neto, entre outros, de diferentes épocas e estilos, desde 
o século 19 até os dias atuais124.

3. PERCURSO METODOLÓGICO

O presente estudo foi resultado de um recorte de um relato de experiên-
cia, desenvolvido durante um projeto de extensão com dezoito alunos do 3º 
período do Curso de Pedagogia, que envolveu as professoras das disciplinas de 
Língua Portuguesa II e de Metodologia da História. A intenção do projeto era 
possibilitar, aos alunos, olhares diferentes sobre a cidade do Recife, relacionan-
do espaço urbano e literatura a partir do uso do aplicativo.

A implementação do projeto teve início propondo aos alunos um trabalho 
de conscientização a respeito da utilização de novas tecnologias no trabalho 
com a literatura. Desse modo, exploramos a importância das novas tecnologias 
para o estudo da literatura.

Como a atividade fazia parte de um projeto de extensão com 18 alunos, ti-
vemos algumas dificuldades na execução tais como: celulares não compatíveis 
com o aplicativo e a inabilidade quase que completa no uso do Smartphone. 
Tais dificuldades fizeram essa etapa se prolongar, mas ocasionou uma intera-
ção maior entre os participantes e com o auxílio dos mais experientes, os de-
mais colegas puderam realizar sua atividade. Nesse momento, observamos o 
conhecimento prévio que os alunos tinham sobre as ruas do Recife, sobre os 
autores e sobre os textos escolhidos a partir das suas leituras.

Sabemos que em qualquer atividade de leitura, cada leitor interage de ma-
neira diferente com o texto lido, visto que estão em jogo experiências pessoais, 
conhecimentos prévios e nível de letramento que contribuem para a elabora-
ção de um sentido para o texto. Sabemos também que, no caso da interação da 
interface gráfica do aplicativo Ruas literárias do Recife, existem outras ques-
tões envolvidas nesse processo, visto que a interação entre homem/máquina 
evoca no mínimo diversas questões sociais, culturais e de gênero. Procurando 
restringir o perfil dos sujeitos da pesquisa, doravante leitores/usuários (l/u), 
a um grupo mais ou menos homogêneo, selecionamos quatro dos dezoito su-
jeitos envolvidos que atenderam ao seguinte critério: conhecerem o funciona-
mento básico do Smartphone, considerando que precisariam baixar o aplicati-
vo para executar os seis itens do roteiro. Dessa forma, o recorte apresenta o uso 
e reflete a leitura de textos literários que quatro leitores/usuários, nomeados 
aqui de l/u1, l/u2, l/u3 e l/u4, fizeram no aplicativo.

124 Disponível em: http://www.revistafacil.net/2016/08/ruas-literarias-do-recife.html> Acesso em: 25 nov. 2016. 



A coleta de dados foi realizada a partir de um roteiro contendo seis itens, 
que serviu como orientador para os leitores/usuários e da gravação de áudio 
via WhatsApp. Cada leitor/usuário recebeu um roteiro e foi solicitado que gra-
vassem um áudio, respondendo as questões e descrevendo as ações de todo 
percurso que fizeram na execução desta tarefa.

O aplicativo Ruas literárias do Recife assim que acionado permite ao leitor/
usuário navegar por sete abas presentes num sumário, denominadas: Navegar, 
Ruas literárias, Escritores, Favoritos, Perfil, Quiz e Créditos. Caso o leitor/usuá-
rio clique em navegar, se deparará com um mapa com balões coloridos indi-
cando as ruas, podendo clicar diretamente no balão ou digitar o nome da rua 
na lupa. Essa aba só funcionará se o GPS do Smartphone estiver ativado, como 
ilustra a figura 1 a seguir:

Figura 1: Página oficial do aplicativo Ruas Literárias do Recife na internet.

Fonte: https://itunes.apple.com/br/app/ruas-literarias-do-recife/id1087059907?mt=8

Caso o leitor/usuário opte pela aba “Ruas literárias”, se deparará com uma 
lista de ruas do Recife em ordem alfabética e poderá percorrer essa lista ou 
pesquisar na lupa, digitando o nome da rua do seu interesse. Caso opte pela aba 
“Escritores”, seguirá a mesma apresentação das informações como a lista em 
ordem alfabética e nas mesmas cores, como na figura 2 a seguir:

Figura 2: Página oficial do aplicativo Ruas Literárias do Recife na internet.



	

Fonte: https://itunes.apple.com/br/app/ruas-literarias-do-recife/id1087059907?mt=8

4. USO E LEITURA DE TEXTOS LITERÁRIOS NO APP

Para melhor compreendermos o uso e a leitura de textos literários que 
os quatro leitores/usuários fizeram no aplicativo, subdividimos a análise em 
duas categorias: Uso das novas tecnologias (itens 1 e 2 – frequência no uso da 
internet para leituras de textos literários e compartilhamento de experiência 
leitoras) e Explorando o aplicativo Ruas literárias do Recife (itens 3, 4, e 6 – bai-
xar e explorar o aplicativo, ler os textos referentes às ruas escolhidas e uso do 
APP para o trabalho com a literatura).

Os resultados da primeira categoria foram bem surpreendentes, apesar 
dos nossos quatro leitores/usuários conhecerem o funcionamento básico do 
Smartphone e usarem a internet com frequência. Três afirmaram que utili-
zam a internet para entretenimento e não para a leitura de textos literários. 
Apenas o l/u4 descreveu fazer leituras de textos literários “umas quatro ve-
zes na semana”, sendo o único também a responder ao item 2, afirmando que 
“as vezes comenta sobre algum livro”, mas não especificou como se dá esse 
compartilhamento.

A análise da primeira categoria nos mostrou que, de modo geral, nossos 
leitores/usuários não utilizam a internet para a leitura de textos literários, ape-
sar da internet ser, conforme Bochnia e Texeira (2015, p. 177), “um espaço no 
qual se encontram não unicamente muitas obras na sua integridade, mas tam-
bém muitas obras adaptadas, recortadas, fragmentadas, versões”.

No tocante à segunda categoria, no que se refere aos itens 3 e 4, os quatro 
leitores/usuários realizaram com sucesso, considerando que todos baixaram o 
aplicativo e escolheram as três ruas. No item 5, (Ler os textos referentes às ruas 



escolhidas e descrever o motivo para a escolha), os quatro leitores/usuários 
realizaram sem maiores dificuldades, é o que pode ser evidenciado na fala de l/
u1 “Depois li tudinho o que havia lá. Voltei e achei a rua da Palma, depois a Pra-
ça”. No tocante à justificativa pela escolha das ruas, três leitores/usuários l/u1, 
l/u3 e l/u4 foram enfáticos ao responderem que o fizeram pelo contexto histó-
rico, o que nos faz remeter ao uso que fizeram dos seus conhecimentos prévios. 
Fazendo-nos pensar que além dos conhecimentos históricos que tinham sobre 
as ruas do Recife, os leitores/usuários tiveram a chance de estabelecer relações 
iniciais entre estes e a linguagem da tecnologia.

Nesse sentido, a leitura se configura, segundo Levy (1996), como uma 
atualização e o texto como um objeto virtual atualiza-se em múltiplas versões, 
que são enriquecidas a cada nova interpretação. É o que pode ser evidenciado 
nas falas de l/u1 “Li rua da Palma para saber se havia realmente putas lá”, de l/
u3 “pelo contexto histórico” e de l/u4 “pelo fator histórico e importância sobre as 
memórias trazidas para mim”.

As falas de l/u1, l/u3 e l/u/4 nos remetem a Levy (1996, p. 20), quando 
afirma que ao lermos desdobramos o texto sobre si mesmo, “relacionamos o 
texto também a outros textos, a outros discursos, a imagens, a afetos, a toda 
imensa reserva flutuante de desejos e de signos que nos constitui”. As falas 
dos nossos leitores/usuários nos remetem também ao ensino tradicional de 
literatura que, conforme Hayakawa e André (2014), centra mais no ensino da 
história da Literatura do que no estudo do objeto literário propriamente dito, 
considerando que enfatizaram o contexto histórico e não os textos lidos.

Ao acessar a rua escolhida nossos leitores/usuários se deparariam com 
informações sobre o contexto histórico da rua, o texto relacionado a ela, poe-
ma, crônica ou romance e o autor. Os leitores/usuários poderiam comentar, 
adicionar os textos preferidos aos favoritos e compartilhar os textos com ou-
tros usuários. Poderiam explorar e relacionar o contato com a linguagem lite-
rária e a interface do aplicativo, mas o que prevaleceu nas respostas dos leito-
res/usuários foram as inferências e o julgamento das informações. Como pode 
ser visto na fala de l/u1 “Se eu soubesse o nome de uma rua que eu quisesse, era 
só clicar lá, pesquisar e botar o nome da rua e já mostrava”, ou ainda, “Linha do 
Tiro, meu Deus, será que tinha bala que só a bexiga lá?”. Em l/u3 “leitura das 
ruas literárias por ordem alfabética que não tem erro” e em l/u4 “o aplicativo é 
autoexplicativo o que o torna prático e qualquer pessoa pode acessá-lo”.

As falas dos nossos leitores/usuários nos fazem pensar, assim como Levy 
(1996), que o suporte digital permite novos tipos de leituras e a hipertextuli-
zação multiplica as ocasiões de produção de sentido, permitindo o enriqueci-
mento considerável à leitura.



Na realização do item 6 (Uso do APP para o trabalho com a literatura.), as 
respostas foram unânimes no tocante a avaliação que os leitores/usuários fize-
ram do aplicativo, afirmando ser positiva, porque “associa a história dos locais 
aos poemas” (l/u1), por “fazer um link da história” (l/u2), pelo “retorno da ques-
tão literária é uma nova visão sobre as ruas do Recife” (l/u4). O l/u3 também 
achou positiva a relação com o contexto histórico, mas fez uma ressalva sobre 
“a pouca informação sobre os fatos históricos. Ex. por quem foi fundada, o ano de 
fundação, entre outros. Isso é o que falta”.

Frente a esses resultados, podemos perceber que o uso do aplicativo no 
trabalho com a literatura permite a criação de um leque de possibilidades para 
o processo de construção de conhecimento e, conforme Santos e Silva (2011, 
p. 364), “gera uma diversidade de suporte para a leitura e para a escrita que 
se apresentam de formas diversas para esses dois personagens – professor o 
aluno”. Observamos também que diante desse novo suporte, o meio digital, os 
autores mobilizam inúmeras linguagens (verbal e imagética) para, segundo 
Bochnia e Teixera (2015, p. 182) “potencializar a informação a ser veiculada 
seguindo melhor seu público alvo, os nativos digitais”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como mencionado inicialmente, o objetivo desse estudo foi, mesmo que 
brevemente, refletir sobre possibilidades do uso das novas tecnologias ao ensi-
no de Literatura. Para isso, apresentamos o aplicativo Ruas literárias do Recife, 
como uma possibilidade do que se coloca nas redes sociais.

Nossas discussões nos levaram a perceber que as tecnologias propiciam 
novos meios de se conceber a leitura e o texto e, consequentemente, novos 
meios para a formação de diferentes leitores que ao entrarem em contato com 
o aplicativo Ruas Literário do Recife, poderão ter despertado o interesse em 
buscar novas e mais informações sobre o autor e, até mesmo, a leitura da obra 
original completa.

Desse modo, é então exigido tanto da escola quanto do professor o en-
tendimento das melhores formas de abrigar e incorporar as tecnologias nos 
processos educativos, para que os usos sejam construtivos e os alunos se tor-
nem ativo em sua própria formação. Por fim, esperamos que nossas reflexões 
encorajem a constante busca pela melhor apropriação das tecnologias no en-
sino de literatura, visto que essa apropriação pressupõe deixar a acomodação, 
em busca de aulas mais criativas, inovadoras e que visem reconhecer do aluno 
como ator do seu próprio conhecimento.
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A METAMORFOSE COMO 
INSUFICIÊNCIA DA LINGUAGEM EM 

O UNICÓRNIO, DE HILDA HILST
Anderson Felix dos Santos125

INTRODUÇÃO

A metamorfose é um dos temas mais antigos e frequentes da ficção, Vera 
Maria Tietzmann Silva (1985) aponta que aparece desde a mitologia grega na 
figura de Zeus e suas múltiplas transformações passando pelos relatos de Oví-
dio, pela Idade Média repleta de história de humanos transformados em mons-
tros, o Romantismo e sua inclinação pela figura de anjos e demônios, o Natu-
ralismo e o regresso à animalidade, até o século XX, com Kafka, onde ocorre 
quebra significativa da tradição no tocante ao tratamento do tema, que deixou 
de focar nas causas da transfiguração para explorar de maneira mais psicológi-
ca as consequências da metamorfose. 

Em decorrência das variações que o tema sofreu ao longo da história, nada 
mais natural que em uma época onde os limites da razão e das certezas são 
postas em cheque, sobretudo pós Segunda Guerra – que inaugura um momento 
de extrema complexidade do homem – a metamorfose apareça na literatura 
como metáfora para problematizar a linguagem, instrumento máximo de co-
municação humana.

Esse processo de problematização da linguagem é tema recorrente na 
obra de Hilda Hilst, nesse trabalho destaca-se o conto “O unicórnio”, do livro 
Fluxo-Floema (1970), onde a personagem narradora vê-se convertida em um 
unicórnio e, por consequência, tolhida do poder da fala, em um momento tão 
absurdo quanto essa transmutação. Como já não é possível comunicar-se com 
o outro, ocorre uma progressiva degradação do homem em função da conver-
são em animal mítico. Diante disso, este trabalho busca levantar reflexões so-
bre a linguagem e analisar como Hilda Hilst subverte seus limites, propondo 
uma reorganização da linguagem para comunicar-se.

125 Mestrando em Teoria da Literatura – UFPE. Graduado em Letras/Espanhol – UPE. Financiado pelo CNPq. 



1. LANCES E LIMITES DA LINGUAGEM

A linguagem é um sistema arbitrário. Partindo desse argumento, Echavar-
ría Ferrari (1980), evidencia uma “naturaleza metafórica del lenguaje y, por 
consiguiente, su inevitable tendencia a falsear toda realidad” (Echavarría FER-
RARI, 1980, p. 400). Assim, a linguagem é um sistema de cunho metafórico 
e ineficiente para comunicar a realidade, sobretudo porque a realidade é um 
ponto de vista. 

Essa insuficiência se manifesta na literatura porque a arte literária é o es-
forço máximo para elevar a linguagem ao extremo, onde ela possa dar a maior 
quantidade de indícios sobre o que se quer comunicar. Acreditar que a litera-
tura representa fielmente o real é cair em dupla falha: a primeira de que se 
conhece de fato o que é real; a segunda de que a linguagem consegue transpor 
esse dito real tal qual ele é. O que a literatura verdadeiramente faz é sugerir, 
alargando as possibilidades da língua, para chegar o mais próximo possível da 
transmissão da mensagem e proporcionar, assim, a fruição literária. 

Por outro lado, a linguagem só se realiza em si mesma, como argumenta o 
teórico, e por isso precisa estabelecer uma relação dialógica. É um instrumento 
que precisa de um contexto comunitário. E isso é a literatura: a necessidade de 
comunicar ao outro. Nessa relação de encontro, os indivíduos se reconhecem 
uns nos outros, e permitem a mútua compreensão. 

Embora a linguagem tenha suas limitações, o vocabulário humano é bas-
tante vasto, e com o recurso da palavra, se comunica. O pesquisador defende 
que “lo que se comunica resulta de las repercusiones que tengan las palabras 
en la mente de los escritores y lectores. No podemos transmitir nuestra expe-
riencia con precisión; podemos usar palabras que aludan a ella “(Echavarría 
FERRARI, 1980, p. 405). É a busca pelo outro e o exercício de elevar a lingua-
gem ao extremo que move a personagem-narradora de Hilda Hilst, através da 
tentativa de lapidação da sua ferramenta, a língua, para dar indícios da expe-
riência metafísica. 

A relação do metafísico com a palavra é posto em evidência por Steiner 
(1988) ao formular que “o inefável encontra-se além das fronteiras da palavra” 
(STEINER, 1988, p. 30). Na literatura em geral a experiência extrema com a 
linguagem tem indícios de misticismo, pois é sempre uma tentativa de con-
tenção, como Steiner sugere, o relato da experiência é inferior a experiência 
efetivamente vivida. 

O século XX marca uma série de alterações no mundo, sobretudo na filo-
sofia pós Segunda Guerra, fatalmente isso desestrutura o que teria orientado 
a sociedade até então: a prevalência da racionalidade. Nesse ponto, a filoso-
fia viceja uma atenção crítica da linguagem, para refiná-la. Até o século XVII 



acreditava-se que a linguagem podia reproduzir toda a sorte de experiências 
humanas (Steiner, 1988), na modernidade, com o afastamento progressivo do 
homem da razão proporcionado pela distância entre a complexidade psicoló-
gica e os recursos da retórica, as possibilidades da linguagem se desgastaram. 

O poeta e ensaísta Octávio Paz (2012) corrobora o argumento da lingua-
gem tida como algo racional e seguro. Em O arco e a lira, manifesta-se da se-
guinte maneira: “a primeira atitude do homem diante da linguagem foi de con-
fiança: o signo e o objeto representado eram o mesmo [...] Todo período de 
crise se inicia ou coincide com uma crítica da linguagem” (PAZ, 2012, p. 37). É 
possível perceber, portanto, o caráter social da palavra, como símbolo indisso-
ciável do elemento humano, instrumento que não tem uma única função, mas 
sugere possibilidades.

A escolha do homem pela palavra ao invés do silêncio é um ato de liberda-
de que tangencia os limites da experiência humana, Steiner (1988) argumen-
ta que representa “a voz humana colhendo ecos onde antes havia silêncio, é 
ao mesmo tempo milagre e transgressão, sacramento e blasfêmia” (STEINER, 
1988, p. 55). Nesse limite encontra-se a literatura de Hilda Hilst, como a perso-
nagem não pode fechar-se em si mesma, isso significaria a morte do corpo so-
cial, ela sugere, domina a palavra e a leva ao extremo na tentativa de comunicar, 
pois sente a necessidade de falar para ser.

A ambiguidade entre o humano e o sagrado está particularmente acentua-
da no poeta (Steiner, 1988), afinal, através da palavra o autor cria, assim como 
o Deus da Bíblia Sagrada, que com a palavra faz surgir a luz. O filósofo desta-
ca: “a fala é o cerne das relações amotinadas do homem para com os deuses” 
(STEINER, 1988, p. 56), dessa maneira, o poeta cria também a permanência no 
tempo, permanência essa que se equipara à imortalidade dos deuses mitoló-
gicos, através da linguagem. A partir do exercício de mover a palavra o autor 
transforma. No caso de Hilda Hilst e do conto aqui analisado, constata-se que a 
metamorfose retratada na narrativa é uma metáfora para evidenciar a insufi-
ciência da linguagem diante da experiência metafísica. 

2. A METAMORFOSE HILSTIANA

No que tange a categoria de fantástico no conto “O unicórnio”, estabelece-
mos um paralelo com A metamorfose, de Kafka (2002) baseado nas conside-
rações de Todorov (2004) acerca do fantástico, do estranho e do maravilhoso. 
Todorov (2004) afirma que a vacilação é o que caracteriza o fantástico, se essa 
vacilação encontra uma explicação lógica, é estranho, mas se o universo ficcio-
nal assimila o acontecimento como aceitável para verossimilhança interna fic-
cional, é maravilhoso. Porém, também argumenta que “o maravilhoso implica 



estar imerso em um mundo cujas leis são totalmente diferentes das nossas; por 
tal motivo, os acontecimentos sobrenaturais que se produzem não são absolu-
tamente inquietantes” (TODOROV, 2004 p. 89). 

Quanto ao livro de Kafka, o linguista diz que “se trata de um acontecimen-
to chocante, impossível, mas que, paradoxalmente, termina por ser possível. 
Neste sentido, os relatos de Kafka derivam do maravilhoso e do estranho, é a 
coincidência de dois gêneros aparentemente incompatíveis” (TODOROV, 2004, 
p. 89). O mesmo ocorre em no conto hilstiano, a metamorfose opera entre o 
maravilhoso e o estranho, a situação é absurda, a transformação não tem ex-
plicação, a criatura na qual a narradora-personagem se transmuta é mítica, po-
rém os demais agentes do universo do conto agem como algo plausível e até 
mesmo corriqueiro dentro da história. 

Inclusive o leitor compreende todas as ações tomadas no conto como algo 
aceitável dentro da unidade criada, isso é possível em decorrência do caráter 
que a metamorfose apresenta nos relatos ficcionais, como aponta (SILVA, 1985) 
“à medida que prossegue na leitura, o leitor, face ao insólito da metamorfose, 
sente-se transportado a uma outra dimensão do real, onde tudo é possível. O 
verdadeiro cede lugar ao crossover e a ficção é aceita pelo que ela é” (SILVA, 
1985, p. 21).

Quanto ao texto de Hilda Hilst, ele está localizado em um ponto muito es-
pecífico da produção da autora. Ela estreou na literatura em 1950, como poe-
tisa, quando lançou o bem recebido Presságio, escreveu exclusivamente poesia 
até 1966, quando muda de São Paulo, onde levava uma vida de socialite, para 
Campinas, onde ergue a Casa do Sol e passa a viver reclusa e dedicada a lite-
ratura. No ano seguinte inicia-se sua produção como dramaturga, escrevendo, 
ao longo de dois anos, oito peças teatrais. Sua experiência posterior é na prosa, 
inaugura-se sua produção ficcional com Fluxo-Floema (1970), reunião de cinco 
contos inovadores e que experimentam técnicas narrativas complexas, entre 
eles “O Unicórnio”.

Assim, essa primeira obra de prosa da autora está pontuada por quatro 
importantes fatores: a formação como poetisa, a reclusão, a intensa produção 
teatral e o período de repressão imposto pela ditadura cívico-militar, que evi-
dencia a crise da linguagem e cada vez mais se move para representar o extre-
mo. Evidentemente, todas essas situações refletem no texto da autora, seja no 
plano de organização formal, estética ou de conteúdo. 

A história trata, resumidamente, de uma poetisa, que coincidentemente 
guarda muitas características com a autora. Sua grande preocupação é con-
seguir escrever literatura de modo a comunicar temas de ordem metafísica e 
de repente se vê metamorfoseada em um unicórnio. A metamorfose dá-se de 
maneira sem explicação, a descrição é de que seu corpo se avoluma, os mem-



bros se transformam e o focinho cresce, assim, a narradora é transformada na 
criatura mítica dentro de seu próprio apartamento. 

A primeira reação ante ao susto é procurar comunicar-se com alguém, seja 
com Deus através da oração, ou com o companheiro ouvinte do relato, através 
do abraço, este aceita a transformação com naturalidade, mas diz que é preciso 
afastar-se dela. Iniciam-se então os procedimentos para retirada do unicórnio 
do apartamento, tumultuada por curiosos e com dificuldade, pois, naturalmen-
te “o unicórnio está nervoso, não é todos os dias que ele desce uma escada” 
(HILST, 2003, p. 190). 

Providencia-se um caminhão para o seu transporte até um parque e a saí-
da do apartamento aparece para a narradora como uma possibilidade de en-
contro: “estou muito comovido porque vou ficar pela primeira vez em contato 
com toda espécie de gente, quero tanto conseguir amigos, vou fazer o possível 
para que me amem” (HILTL, 2003, p. 190). 

Sobre a linguagem a narradora diz “eu sei que sempre foi muito complica-
do falar com as pessoas, mas em mim essa dificuldade não foi falta de amor, isso 
não, foi talvez a memória de certas lutas, a agressão repentina daqueles que 
eram meus irmãos” (HILST, 2003, p. 191). Ela afirma que a sociedade é voraz 
demais para lidar com algo tão singelo como era ela e sua literatura, por isso é 
tão apropriada a metamorfose em um ser mítico, não seria possível transfor-
mar-se em outra coisa que não em algo tão raro quanto sua condição anterior. 

Excitada com a vista do céu e com sua nova condição de unicórnio, afinal 
“quem sabe se daqui por diante, eu unicórnio, posso conseguir mais compreen-
são” (HILST, 2003, p. 192) ela começa a bater seu chifre contra o caminhão, a 
fim de experimentá-lo, como era de se esperar o motorista se assusta e consi-
dera que o unicórnio enlouqueceu. A partir desse ponto, todas as suas tentati-
vas de comunicar-se como unicórnio são tão mal sucedidas quanto quando era 
poetisa. 

Em dado momento, ela já metamorfoseada em unicórnio reflete sobre a 
complexidade de dizer: 

SÃO SEIS HORAS DA MANHÃ E NÃO HÁ NINGUÉM NA PRAIA. e dentro dessa frase há uma infinidade 
de sensações, há uma embriaguez, há uma felicidade de estar e existir, mas ao mesmo tempo há 
uma grande tristeza de saber que qualquer gesto, qualquer palavra, não será suficiente para te fazer 
partilhar dessa minha embriaguez, dessa alegria, dessa minha tristeza (HILST, 2003, p. 193).

Existe uma tensão entre a linguagem e a infinidade de coisas que ela pode 
sugerir, então o receptor do discurso sempre estará distante do enunciador, no 
processo de comunicação encerram-se sugestões do ato de fala, portanto, não 
ocorre em totalidade. A descrição dos objetos, das imagens e sensações ocorre 



por meio de um jogo de linguagem, que pode sugerir aproximações, mas nunca 
em totalidade. 

Ela é levada para um zoológico, onde tenta a todo custo usar seus pobres 
recurso para comunicar-se, como por exemplo, colocando o traseiro na grade 
da cela onde se encontra exposto. No inicio era bem tratado e considerado uma 
novidade, mas com o passar do tempo, foi relegado ao esquecimento e negli-
genciado na higiene e alimentação.

Em um último esforço para usar a linguagem, depois de ser completamen-
te abandonado pelos visitantes e pelo zelador que cuidava do lugar onde estava 
exposto, o unicórnio tem a ideia de usar os restos de vegetais apodrecidos que 
foram jogados para ele, assim, começa a mover com seu chifre os vegetais para 
escrever palavras no chão, seu desejo de poeta era escrever um longo poema, 
mas, além de exigir muito seria muito triste, então decide escrever a palavra 
AMOR, pois ele tem esse “jeito de quem não sabe ser outra coisa” (HILST, 2003, 
p. 214), o unicórnio é puro como o amor. 

Quanto está prestes a escrever a ultima letra, o zelador irrompe pela porta 
de ferro e inicia a limpeza, varrendo a esperança do unicórnio. Profundamente 
triste e devido às demais condições do zoológico, o unicórnio começa a falecer. 
Da garganta a palavra não sai, seu peito se avoluma e faltam-lhe, inclusive, pa-
lavras para descrever esse processo de abandono de um coração humano que 
desde o principio tenta alcançar alguém, escrever, produzir e ser lido, e agora, 
em corpo de unicórnio segue incompreendido, mas tenta a todo custo dizer 
que “eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito” (HILST, 2003, 
p. 216), até o infinito tendo somente a morte como resposta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão da linguagem é fundamental para entender a metamorfose que 
Hilda Hilst apresenta no seu conto, pois, a transformação pela qual a narradora 
passa é uma metáfora para a insuficiência da linguagem. Antes ela desejava ter 
uma linguagem simples porque é a linguagem que integra na coletividade, mas 
não era possível comunicar o incognoscível com uma linguagem que não fosse 
elevada ao extremo. De modo que como artista ela era incompreensível, resul-
tando na transfiguração de algo igualmente incompreensível. 

Também é importante perceber como a linguagem corrente comunica so-
mente a superfície, o mais profundo em nós não cabe na linguagem. Decorre 
disso a inquietação da personagem-narradora durante suas tentativas falhas 
de comunicação, seja quando humana, seja quando metamorfoseada em um 
ser singular, que seria o unicórnio. Essa inquietação reflete também o descon-
forto que a linguagem passa a apresentar para o homem em dado momento da 



história, em períodos de crise, seja o pós Guerras, seja um período de repressão 
como a ditadura cívico-militar brasileira. Porém, é fundamental para a lingua-
gem estar em crise, pois assim permite que a sociedade subverta a ordem e 
reorganize as estruturas sociais a partir do ato imaginativo que é a poética, 
essa é a política da literatura. 

A figura do unicórnio representa justamente essa impossibilidade de in-
tegrar-se. A metamorfose afasta. Em um primeiro momento simboliza a expec-
tativa de contato, mas é falha porque a personagem é recolhida do convívio 
social e completamente negligenciada. Acresce-se que a metamorfose no conto 
é a dupla prisão, primeiramente pela forma mítica na qual se apresenta e em 
segundo lugar pelo zoológico, onde a personagem é encarcerada. Na narrativa 
hilstiana a metamorfose se dá pela supressão do agente.

Diante disso, conclui-se que o conto apresenta uma reorganização do tema 
da metamorfose e o utiliza como metáfora sobre a crise da linguagem e a im-
possibilidade de comunicar-se plenamente através desta. Tal observação com-
prova-se através da personagem, frequentemente remetendo o seu esforço de 
movimentar a sintaxe para comunicar o incognoscível e metafísico, incomuni-
cável e sagrado, primitiva de si mesma, pois é a resposta humana ao silêncio.
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LEITURA E PRODUÇÃO DE 
TEXTOS MULTIMODAIS: 

uma proposta para fruição literária
Jéssica Santos de Oliveira 126

INTRODUÇÃO

No que tange ao ensino de linguagens, é necessário haver uma diversifica-
ção das práticas de linguagem vivenciadas em sala. As reflexões e análises fei-
tas pelos próprios pesquisadores e professores geralmente se limita à porção 
verbal dos textos, ignorando outras modalidades ricas de significação, como 
as dimensões sonora e visual (CAVALCANTE, CUSTÓDIO FILHO, 2010). As vi-
vências digitais das juventudes, que envolvem práticas de linguagem repletas 
de textos multissemióticos e multimodais, requerem que o professor de por-
tuguês não impeça a exploração dessas múltiplas linguagens em sala de aula. 
Esse caminho vem sendo defendido por importantes teóricos e professores 
(RIBEIRO, 2016) e foi adotado em minha prática de estágio como possibilidade 
de engajamento dos jovens alunos. 

Pretendo, assim, resgatar um pouco do que foi vivenciado e construído, a 
fim de propiciar um lugar para problematização acerca dos limites e deslimites 
com os quais nos deparamos ao sermos professores que buscam colocar-se 
na rota de uma educação em que o ser humano se desenvolve integralmente. 
Especificamente aos professores de português, o desafio que nos é posto é o de 
atingir e desenvolver diferentes eixos da linguagem – tais quais, oralidade, es-
crita, leitura e análise linguística (ANTUNES, 2003) – considerando os desafios 
particulares de quem participa da formação, os jovens alunos que devem estar 
inclusos nas práticas de cultura, ciência e tecnologia.

1. AULA DE PORTUGUÊS E MULTIMODALIDADE TEXTUAL

Explorar as possibilidades das dimensões de significação da linguagem 
em aulas nas quais se desenvolvem habilidades e interesses dos alunos, aproxi-
mando a literatura machadiana das vivências e problemáticas sociais contem-
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porâneas, foi a intenção que norteou a prática docente sobre a qual aqui nos 
debruçamos. Rever, avaliar e refletir sobre essas vivências requer uma organi-
zação que enfoque o trabalho realizado em direção aos aspectos multimodais 
dos gêneros textuais. Efetivamente, as práticas de linguagem que se desenvol-
vem valendo-se das possibilidades sonoras, verbais (orais ou escritas), visuais 
e gestuais se realizam em uma complexidade que une todos esses componen-
tes em prol de objetivos interacionais e comunicativos.

Na sala de aula, o traço complexo de todas essas dimensões atuando juntas 
sempre foi abordado, o que não tornou desnecessário direcionar nosso olhar 
mais atento para um ou outro aspecto em cada aula. 

Cada uma das dimensões da linguagem por nós trabalhada tinha o objeti-
vo triplo de: a) provocar um despertar para as significações que construímos 
nessa, e através dessa, dimensão; b) ampliar os horizontes de construções de 
sentidos possíveis no gênero multimodal trabalhado; c) desenvolver a fruição 
literária e um pensamento crítico quanto às leituras dos contos machadianos. 

Para melhor compreender o processo, faz-se relevante reafirmar o que en-
tendemos por multimodalidade. Partimos de uma concepção em que o texto 
multimodal é entendido como aquele cujos significados se realizam por meio 
de códigos semióticos diversos (KRESS; VAN LEEUWEN,1996). Nesse viés, a 
multimodalidade consiste na participação de vários modos de representação 
linguajeiros na composição textual, sejam eles: imagens, cores, gestos, pala-
vras, entonação, marcas tipográficas, entre outros.

Nos deteremos agora na explicação da sequência didática elaborada e vi-
venciada no processo.

2. SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM FOCO

Entendemos que a sequência didática é “um conjunto de atividades esco-
lares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um texto oral ou escri-
to” (SCHNEUWLY; DOLZ, p.82, 2004). Dessa forma, organizamos uma sequência 
com o objetivo de englobar tanto a leitura de contos machadianos quanto a pro-
dução de textos multimodais. Tal sequência é representada na figura a seguir.

Figura 1 – Sequência didática da leitura de contos e produção de textos multimodais

Fonte: Autoria própria



2.1 Proposta para a turma

O momento inicial consiste em propor para a turma o trabalho que se 
pretende realizar num processo colaborativo entre discentes e docente. Este 
momento é de vital importância, pois acreditamos que o ensino-aprendizagem 
não deve impedir o protagonismo dos alunos (FREIRE, 2016). De tal forma, é 
preciso que a proposta seja compreendida pela turma e que esta a encare como 
um desafio na qual deseja engajar-se. 

Assim, em nosso momento inicial, conforme Schneuwly, Dolz e Noverraz 
(2004), apresentamos todo o percurso que planejávamos percorrer, tendo o 
cuidado de adotar um caminho flexível, no qual a própria dinâmica da turma 
pudesse intervir para a construção do percurso final. Desse modo, alguns que-
sitos do processo (como escolha, em grupo, do conto a ser lido, do gênero a 
ser trabalhado, dos aspectos a serem problematizados e dos objetivos a serem 
perseguidos) já foram apresentados para os alunos como sendo de responsabi-
lidades deles mesmos, cujas escolhas moldariam nosso resultado.

Cabe pontuar que visamos a construção de um processo educacional no 
qual a exposição dialogada acerca das múltiplas significações da dimensão não 
verbal da linguagem é sempre pautada em textos multimodais reais em circu-
lação na sociedade. Assim, nessa etapa inicial, focamos em apresentar à turma 
tanto a proposta em geral, com suas etapas, como em observar e analisar a 
constituição multimodal de alguns textos cujos gêneros poderiam ser trabalha-
dos em sala. Sendo assim, conversamos brevemente sobre as potencialidades 
de significação que os gêneros oferecem, não como se os sentidos estivessem 
neles pré-prontos, mas como práticas de linguagem convidativas para a cons-
trução de compreensões.

Desse modo, exploramos muito do que já era próximo aos alunos, visto 
que grande parte dos gêneros desenvolvidos são habituais nos contextos das 
juventudes. No entanto, o que não lhes era distante era, por outro lado, ausente 
de maior reflexão; conjunto de fatores que propiciou uma oportunidade para 
que juntos repensássemos esses gêneros. Esse repensar foi acompanhado de 
oportunas conexões sobre como influem na construção e compreensão de per-
sonagens e enredos. Trataremos brevemente de alguns desses gêneros, aqui 
selecionados por terem sido escolhidos pelos alunos dentre a lista mais ampla:

Das histórias em quadrinhos, observamos, dialogamos e compreendemos 
como os desenhos têm o potencial de caricaturar uma personagem ou atribuir-
-lhe traços de personalidade. Já os balões de fala, em suas diversas formas geo-
métricas, sintonizam com sentimentos das personagens ou sentimentos em alta 
na cena. Os sons, por sua vez, foram percebidos como representados através de 
onomatopeias diversas, visto que estas os evocam e fazem com que surjam no 
imaginário do leitor. Desenvolvemos, ainda, uma percepção mais aprofundada 



de como a escrita possibilita que traços e variedades linguísticas sejam tipifica-
das na fala de personagens, tornando-as mais próximas da realidade humana 
e criando particularidades que permite que identidades lhes sejam atribuídas.

Quanto ao gênero esquete, trabalhamos a corporalidade através dos ante-
riormente mencionados jogos teatrais, nos quais os movimentos e posiciona-
mentos despertam emoções e significações, como a personalidade de um per-
sonagem, por exemplo. Já a oralidade foi descoberta, através de uma exposição 
dialogada, como importante fonte de sentidos nesse gênero. Assim, entonação, 
intensidade e velocidade das falas foram pensadas em conexão com sentimen-
tos de personagens.

O infográfico, gênero textual que une a linguagem escrita à figuras e es-
quemas para envolver o leitor em dada exposição (seja do campo jornalístico, 
comercial ou outro), foi percebido numa relação estreita da dimensão visual 
com a dimensão verbal escrita, visto que geralmente alia essas dimensões em 
um processo de complementação. Enquanto as figuras e esquemas guiam a 
compreensão dos leitores, representando ou completando informações, a di-
mensão verbal escrita expõe um conteúdo de maneira breve e clara. 

Com o gênero audiovisual booktrailer, que promove um livro e visa atrair 
leitores, busca-se despertar o interesse do público justamente a partir do uso 
de recursos sonoros e visuais que normalmente não existem nos livros em ge-
ral. A sequencialidade das imagens, acompanhada por trilha sonora e por lin-
guagem verbal escrita ou oral, cria uma dinâmica e intensidade ao contar um 
pouco sobre o enredo da obra em questão, o que atrai possíveis novos leitores. 

Nessa apresentação da proposta para a turma, também retomamos o en-
redos de alguns contos machadianos que deveriam estar sendo lidos pela tur-
ma. Isso foi feito para que pudessem entrar em contato novamente com tais 
textos a fim de que cada grupo escolhesse um conto para ser trabalhado.

2.2 Produção de texto multimodal

Após essa importante etapa inicial, na qual a proposta foi abraçada pela 
turma, o segundo momento é a produção de textos multimodais. Os alunos po-
dem escolher produzir textos do gênero com o qual já estejam mais habituados, 
pois o relevante nessa etapa é apenas que tenham contato com a produção de 
textos multimodais, sendo essa uma produção inicial a partir da qual se pode 
entender a proficiência da turma com a produção do texto.

2.3 Dimensão sonora

Em virtude das limitações de acesso à internet na escola, para pensarmos 
e repensarmos a dimensão sonora como partícipe dos processos de construção 



de sentidos pela linguagem recorremos ao celular em sala de aula, bem como 
aos conhecimentos prévios dos alunos.

Dessa forma, ouvimos juntos duas músicas de estilos bastante diferen-
ciados. Buscando não nos concentrarmos nas letras, indagamo-nos sobre os 
sentidos distintos que ambas despertavam. Apenas por suas melodias e notas 
construímos um diálogo que nos levou a perceber que sons “bemóis” são mais 
tristes que sons feitos de notas não bemóis. Mesmo os que não sabiam um pou-
co de teoria musical puderam comentar acerca de sentimentos que uma músi-
ca evocava e a outra não. 

A partir dessa experiência em conjunto, com todos interessados em poder 
comentar sobre algo tão cotidiano quanto a música, dialogamos sobre uma das 
vivências muito comentadas entre jovens: o processo de dispensar, “dar um 
fora”, em alguém. A dimensão verbal oral, envolvendo alguns de seus processos 
característicos, como hesitação e entonação, foi vista como um fator decisivo 
para a compreensão de que se trata ou não de “um fora”. 

O desenvolvimento da compreensão acerca dessas dimensões da lingua-
gem se revelou uma surpresa para mim, já que não foram necessários muitos 
recursos para que os alunos se envolvessem com as discussões. Isso reafirmou, 
para mim, a percepção de que dar espaço em sala de aula para os interesses dos 
alunos é um fator convidativo para o envolvimento dos discentes.

2.4 Dimensão gestual-corporal

Em uma das aulas, na qual nos voltamos para a dimensão gestual-interati-
va como participante ativa de nossos processos de construção de sentidos, nos 
valemos principalmente de jogos teatrais para atores e não atores. 

No entanto, para não nos restringirmos aos jogos, pensando em como a 
linguagem gestual está presente em nossos processos interativos cotidianos 
(como a gesticulação que fazemos ao palestrar, por exemplo), dialogamos so-
bre alguns eventos cotidianos nos quais contamos com esse componente para 
nos fazermos compreender, por vezes sem recorrer à linguagem verbal. Assim, 
pudemos dialogar sobre os cumprimentos habituais entre eles, ao se encontra-
rem e ao se despedirem. 

Quanto aos jogos teatrais, eles propiciaram explorarmos a corporalidade 
como fonte de sentido (BOAL, 2009). Inicialmente, realizamos alguns exer-
cícios musculares com o intuito de sentir e despadronizar nossa percepção 
quanto a nosso corpo; para isso, tivemos a oportunidade de sermos guiados 
por um dos alunos, que pretende cursar educação física e trabalha nessa área 
por meio período em uma academia de Natal. Essa oportunidade foi proveito-
sa, pois valorizar habilidades em si e no outro era um dos objetivos específicos 
desta e de outras aulas.



A despadronização de movimentos foi pensada enquanto necessária para 
desenvolvimento do gênero esquete (que foi escolhido por um dos grupos), 
mas também como uma janela para compreensão de nós mesmos, seres de lin-
guagem corporal. Em sintonia com Manoel de Barros, buscamos compreender 
que “desaprender 8 horas por dia ensina os princípios” (BARROS, 1993) para 
que enxergar que muitas das nossas automatizações nos fazem desperceber 
nosso corpo como linguagem.

Realizamos exercícios de sentimento, conforme nomenclatura de Augusto 
Boal (2009), em que pensamos e atuamos sobre vontade e contravontade em 
uma relação dialética que rege a ação dramática. Esta, por sua vez, possuindo 
direções de variação quantitativa e variação qualitativa. Tudo isso sendo traba-
lhado para que compreendêssemos a complexidade das personagens realistas 
dos contos machadianos. Assim, raiva e tristeza são sentimentos que podem 
coexistir numa mesma personagem, sendo uma vontade dominante e a outra 
não dominante – dominância que pode ser modificada em certa ação dramática 
na qual haja uma variação (quantitativa, que gradativamente gera uma varia-
ção qualitativa). 

Refletir sobre crises dialéticas de personagens e sobre a não idealização 
destes nos levou a compreender mais sobre o movimento realista, a tal ponto 
que um dos grupos voluntariamente expôs sua visão acerca das possíveis von-
tades e contravontades da personagem principal da obra que estavam lendo, 
“O alienista”. 

2.5 Dimensão visual

A compreensão da imagem e de outros recursos visuais (tais quais, layout, 
cores e disposição espacial) como repletos de possibilidades interativas quan-
to aos sentidos em permanente construção – construção possível na e pela lin-
guagem – aproximou-se muito de um despertar de olhares, visto que os alunos 
já percebiam a abundante presença da imagem em seus cotidianos como rela-
cionada de alguma forma ao componente verbal da linguagem. 

Em uma das aulas, que se destinou a aprofundar essa percepção para al-
cançarmos juntos a compreensão de que o componente visual é também lin-
guagem, dialogamos sobre algumas experiências cotidianas que nos levam a 
construir sentidos, dentre outras formas, pela linguagem visual. O trailer, gêne-
ro multimodal muito familiar aos alunos em suas vivências digitais, foi pensado 
pela turma enquanto fundamentalmente constituído por imagens (não estáti-
cas) e outros recursos, como efeitos sonoros. 

Com esse mesmo intuito, aguçar o olhar compreensivo, exploramos ainda 
as cores e os símbolos como fonte de construção de sentidos. A partir de um 



cartaz do filme. “Divertidamente” (muito conhecido pelos jovens), no qual cada 
personagem que personifica um sentimento humano é representado por deter-
minada cor, pensamos como sobre como as cores são constantemente usadas 
para significar, o que encontra respaldo na teoria das cores e nas contribuições 
teóricas de Kress e van Leeuwen (1996) acerca dos códigos semióticos. 

Ainda que pareça que tais reflexões pouco dizem respeito à aula de por-
tuguês, esse ponto de partida, no qual dirigimos nosso olhar para o que nos 
cerca cotidianamente, foi uma etapa importante para abrir espaço para uma 
compreensão da linguagem como múltipla e plural – linguagens. 

Assim, para os alunos que desenvolveram, etapa a etapa, produções de 
infográficos, fanfics, booktrailer e HQ, essas reflexões que focalizaram o campo 
visual contribuíram para que compreendêssemos as potencialidades que esses 
gêneros oferecem quanto à linguagem visual.

3. PRODUÇÕES TEXTUAIS FINAIS E O ENVOLVIMENTO DOS 
ALUNOS

Perceber a profundidade das compreensões dos alunos em relação à mul-
timodalidade textual foi possível a partir das próprias produções desenvolvi-
das, visto que nelas lhes foi necessário recorrer ao uso de múltiplas linguagens, 
a partir de imagens, palavras, layout, trilha sonora, entre outros.

Figura 2 – Infográfico do conto “Missa do galo”.

Fonte: Autoria da turma.



O infográfico acima, por exemplo, traz uma representação visual da perso-
nagem Nogueira, do conto “Missa do galo”, de Machado de Assis (2002). Refle-
tindo o imaginário que o grupo construiu acerca da personalidade e conflitos da 
personagem, o infográfico alia a dimensão visual à escrita, introduzindo alguns 
traços da personagem em textos breves e claros (algo característico ao gênero), 
complementares à escolha das imagens. O estereótipo de um jovem estudioso 
é sintetizado pelo boneco, por suas vestimentas, seu porte físico e sua postura; 
a quem se unem coerentemente os dispositivos digitais colocados ao fundo, 
companheiros habituais dos nerds dos dias atuais, também conhecidos como 
geeks. As características que o grupo atribui à personagem se harmonizam com 
as escolhas das imagens: ingênuo, introspectivo, estudante, católico. Dessa for-
ma, as duas semioses foram exploradas pelo grupo ao produzir esse infográfi-
co; não isoladas uma da outra, e sim em convergência e complementaridade.

O envolvimento dos alunos na produção de gêneros multimodais também 
foi observado a partir da superação dos limites da escola. Assim, um de nossos 
objetivos, que era também uma questão de pesquisa quanto à possibilidade 
de ocorrer, foi alcançado com êxito: ter produções compartilhadas voluntaria-
mente pelos próprios alunos em ambientes digitais. A fanfiction (figura 3) “Es-
túpida Promessa”, releitura contemporânea do conto “Noite de Almirante”, de 
Machado de Assis (2002), foi postada pelo grupo em um site para leitores de 
fanfics, assim como duas outras produções o foram em outros ambientes – Fa-
cebook e Youtube. 

Figura 3 - fanfiction do conto “Noite de Almirante”.

Fonte: Autoria da turma.



4. A FRUIÇÃO LITERÁRIA

A fruição literária diz respeito ao prazer envolvido no processo de recep-
ção da obra, fundamentado na experiência da relação leitor-obra (AUSS, 1979). 
Essa fruição pôde ser percebida porque as leituras e as produções foram feitas 
num processo acompanhado etapa a etapa. A propriedade demonstrada nas 
apresentações foi uma forma de analisar o envolvimento dos grupos na leitura 
dos contos machadianos, pois ao abordar enredo e personagens relacionando-
-os a dramas sociais, da época e atuais, os alunos refletiam a profundidade de 
suas leituras. Ademais, a complexidade de enredos e personagens foi atingida a 
tal ponto que os grupos realizaram discussões pertinentes quanto às questões 
que atingem nossa sociedade atual. 

A criticidade em realizar uma leitura que não se prende ao período retra-
tado pelo autor, mas que, pelo contrário, atinge a percepção dos leitores quanto 
a suas próprias vivências, sua contemporaneidade, sua sociedade e suas ma-
zelas, revela que um caminho construído por interesse, envolvimento e, pos-
sivelmente, fruição da leitura literária foi percorrido pelos discentes. Uma das 
questões sociais levantadas por um dos grupos a partir de suas leituras pode 
ser observada na figura a seguir, o que reforça o envolvimento e o protagonis-
mo dos alunos no processo de leitura e produção de textos. 

Figura 4 – Fanfictrailer do conto “Noite de Almirante”.

Fonte: Autoria da turma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De fato, os alunos precisam ser tocados no que lhes significa, isto é, nas di-
mensões que ligam o ensino às suas vivências, anseios e necessidades cotidia-



nas. Uma prática de ensino que alcance as dimensões da cultura, da tecnologia, 
do trabalho e da ciência faz com que os sujeitos aos quais ela se destina sejam 
integrados ao processo educacional como seres de pensamento e linguagem, e 
não como indivíduos sem contribuição a oferecer, passivos de uma educação 
bancária. É preciso, então, haver uma reorganização curricular que abra espa-
ço para a ressignificação dos saberes. (BUNZEN, MENDONÇA, idem).

Busquei desenvolver, conforme a perspectiva adotada por Pimenta e Lima 
(2004), o estágio como “lócus de formação do professor reflexivo-pesquisa-
dor, de aprendizagens significativas da profissão, de cultura do magistério, de 
aproximação investigativa da realidade e do seu contexto social”, pois minha 
questão de ensino-pesquisa acompanhou-me durante todo o estágio. Vivências 
como esta, certamente, expandem o horizonte do professor em formação, fa-
zendo-o estabelecer pontes entre reflexão e ação.

Trabalhar com a variedade de práticas de linguagem e com a variedade 
das juventudes, como aqui defendemos, envolveu a adoção de uma postura 
teórico-pedagógica em que se enxerga a aula como espaço e momento de for-
mação, em que a importância de se praticar o convívio respeitoso com as di-
ferenças é alvo de reflexão-ação. Todo trabalho feito com o outro, no ambiente 
escolar, é uma oportunidade para que se aprenda a viver com as diversidades e 
a pluralidade. Entende-se que este trabalho estimula o alinhamento entre prá-
xis pedagógica e as mais atuais contribuições de pesquisas acerca dos gêneros 
multimodais, permitindo englobar literatura, reflexão linguística e produção 
de textos.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho pretende analisar o discurso de telas pintadas pelo artista 
plástico pernambucano Francisco Brennand que fazem parte da série intitula-
da Chapeuzinho Vermelho e se encontram na oficina Brennand expostas no es-
paço Accademia. A perspectiva é analisar o discurso imagético, enquanto efeito 
de sentido e apresentar como ponto de partida a prática de leitura do discurso 
imagético, doravante DI. Assim, à luz da perspectiva teórica e dos procedimen-
tos analíticos da Análise do Discurso de linha francesa (AD), neste trabalho 
mobilizaremos então os conceitos da AD sobre os movimentos parafrásticos e 
polissêmicos, e tentaremos analisar e fazer um exercício de análise sobre tais 
discursos e seus modos de funcionamento que produzem sentidos. Nosso cor-
pus de análise é constituído de 4 sequências imagéticas pertencentes à série do 
artista. Assim, propomos fazer uma reflexão sobre a imagem trabalhando no 
sentido de mobilizar um entrecruzamento com a história. Propomos um tra-
balho de analista que tenta dar conta do fato de que tais movimentos presen-
tes no discurso são sempre reconstruídos, retomados em um novo discurso. 
O trabalho pressupõe a perene incompletude das materialidades discursivas, 
compreendendo que o dizer é sempre ponto de deriva para outros sentidos. 
Desse modo, enquanto discurso, as telas reportam à memória discursiva quan-
do percebemos retomadas constantes do que é dito em outro lugar, tanto para 
apoiar quanto para deslocar sentidos. Este processo de produção de sentidos 
resulta da tensão entre o mesmo e o diferente, tensão que coloca a língua(gem) 
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em funcionamento no processo de produção de sentidos. Assim, nessa rela-
ção entre repetições e deslocamentos é que sentidos outros podem acontecer. 
Acreditamos que tais análises podem contribuir para reflexões sobre as noções 
de memória discursiva, paráfrase, polissemia no funcionamento discursivo no 
discurso imagético de obras de arte.

1. PRODUÇÃO DISCURSIVA DE SENTIDOS: O MESMO E O 
DIFERENTE NO DISCURSO

Segundo a perspectiva teórica da AD,

todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, de se des-
locar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro. Todo enunciado, toda sequência 
de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma série (léxico-sintaticamente determi-
nada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar a interpretação. É nesse espaço que preten-
de trabalhar a análise de discurso” (PÊCHEUX, 2008, p. 53)

O retorno do mesmo, pelo próprio fato de retornar em outro lugar, faz com 
que seja outro. Novos sentidos, novos deslizamentos. Assim o retorno do apa-
rentemente ‘mesmo’ no discurso do outro, atesta como qualquer discurso é 
repleto de incompletude e qualquer discurso gera efeitos de efeitos de sentidos 
evidentes, mas também provoca nova discursividade. 

De acordo com a perspectiva da AD, não podemos desvincular o discurso 
da memória discursiva. Então o que procuramos analisar é o efeito que os dis-
cursos produzem dentro da historicidade, ou seja, os deslocamentos possíveis 
segundo os momentos históricos que afetam os sujeitos. O significado do “mes-
mo”, pode ser fixo; já o efeito de sentido, jamais será. Ele não está no discurso e 
sim no sujeito que a utiliza e a compartilha numa determinada sociedade, num 
determinado contexto histórico e ideológico. 

Entendemos, então, que trabalhar o mesmo e o diferente no discurso das 
telas de Brennand é estar observando retomadas e/ou disjunções nada pa-
cíficas, uma vez que se trata de conflitos pela regularização e hegemonia de 
sentidos

sob o ‘mesmo’ da materialidade da palavra abre-se em meio ao jogo da metáfora como outra pos-
sibilidade de articulação discursiva. Uma espécie de repetição vertical, em que a memória volta-se 
sobre si mesma, esburacando-se, perfurando-se antes de se desdobrar em paráfrase. (Pêcheux, 
2010, p. 65).

Poderíamos dizer que a retomada parafrástica se constrói a partir da FD, 
ou seja, a repetição é o funcionamento do discurso que permite ao analista o 
gesto de observar e descrever funcionamentos regulares, agrupando-os. Po-



rém, essa nova enunciação do “mesmo” não é a simples repetição. “A enuncia-
ção é um acontecimento que não se repete”; tem uma singularidade situada e 
datada que não se pode reproduzir” (FOUCAULT, 2002, p. 116) – então é pre-
ciso considerar que o produto desse processo de formulação parafrástica - a 
paráfrase - não pode ser reduzido sempre à pura e simples repetição, pois a 
enunciação possui um caráter de irrepetibilidade.

A relação entre paráfrase e polissemia, indispensável aos discursos, é a 
que permite “a fluidez dos sentidos” (ORLANDI, 1998), por meio do jogo entre 
o mesmo e o diferente; da repetição do mesmo, no caso dos processos para-
frásticos, e de rupturas, deslocamentos nos processos de significação, no caso 
dos processos polissêmicos. Nos termos de Orlandi (2001, p. 36): “é nesse jogo 
entre paráfrase e polissemia, entre o mesmo e o diferente, entre o já-dito e o a 
se dizer que os sujeitos e os sentidos se movimentam, fazem seus percursos, 
se significam”. 

Se, de um lado, a paráfrase representa o retorno aos mesmos espaços de 
dizer, se pelo processo parafrástico se produzem formulações diferentes do 
mesmo dizer sedimentado, estabilizado; de outro os processos polissêmicos 
“jogam com o equívoco”, produzindo o movimento dos sentidos.

Apesar das materialidades discursivas serem construídas na formulação 
do mesmo, parafraseando tudo o que já foi vivenciado (ouvido, lido, aprendi-
do, intuído, percebido, entre outras ações), em alguns momentos se consegue 
realizar uma ruptura e experimentar um sentido novo no dito. E é nesse jogo 
que os sujeitos e os sentidos se movimentam, fazem seus percursos e se (re)
significando.

O mesmo é a sincronia de circulações distintas de significado no próprio 
“objeto simbólico”. Assim, “o sujeito e os sentidos, pelo mesmo, estão sempre 
tangenciando o novo, o possível, o diferente, produzindo novos sentidos, des-
locamentos, rupturas, efeitos do jogo da língua inscrito na materialidade da 
história” (ORLANDI, 2001, p. 38-39).

Este movimento entre o diferente e o mesmo (polissemia e paráfrase) 
revela como a direção da interpretação (gestos de leitura) na materialidade 
discursiva se efetiva no trabalho de produção de memória –constitutiva, quan-
do gerada pela autoria coletiva (o diferente) e institucionalizada (o mesmo), 
quando gerada pela autoria individual, desde que tal memória seja ilusoria-
mente legitimada no todo da organização social (ORLANDI, 2003, p.168).

Deste modo, o funcionamento discursivo das telas se dá do ponto de vista 
da tensão, constitutiva da linguagem, entre paráfrase e polissemia. Percebe-
mos que o diferente é mais presente neste funcionamento discursivo da arte, 
enquanto parte do processo de produção de sentidos que ora produz sentidos 



do mesmo, ora do diferente. Os sentidos parecem deslizar e as telas constituem 
uma falha no ritual da significação, desestabilizando, um “mundo semantica-
mente normal”, conforme Pêcheux (2008, p. 34).

O sentido, diz Pêcheux (1975), é sempre uma palavra, uma expressão, uma 
proposição, por outra palavra, expressão ou proposição; e esse relacionamen-
to, essa superposição, essa transferência (meta-phora), pela qual elementos 
significantes passam a se confrontar, de modo que se “revestem de sentido”, 
não poderia ser pré-determinada por propriedades da língua (por exemplo, 
ligações “linguísticas” entre sintaxe e léxico);isso seria justamente admitir que 
os elementos significantes já estão, enquanto tais, dotados de sentido.

Seguindo este ponto de vista, não é possível conceber a linguagem como 
um sistema comunicativo que serviria apenas para designar ou informar o que 
‘existe’, mas a existência das ‘coisas’ é resultado da sua constituição no âmbito 
da própria relação linguagem/ história; os sentidos só se produzem porque são 
históricos, e a história, por sua vez, só existe como tal porque faz sentido. 

2. CONSTITUIÇÃO DA MEMÓRIA DISCURSIVA

Pêcheux (2008) cita que a memória discursiva compõe “o discurso que 
não é independente das redes de memória e dos trajetos sociais nos quais ele 
irrompe, mas só por sua existência, ele marca a possibilidade de uma desestru-
turação-reestruturação dessas redes e trajetos. É um efeito das filiações sócio 
históricas de identificação e, ao mesmo tempo, um trabalho de deslocamento 
no seu espaço” (PÊCHEUX, 2008, p. 56).

Pêcheux ressalta que há na memória discursiva uma repetição vertical que 
acaba por perfurar, esburacar a memória antes mesmo de ela desdobrar-se em 
paráfrase (ponto da divisão do mesmo e da metáfora: sobre o mesmo da ma-
terialidade abre-se o jogo da metáfora). Dessa forma, é possível identificar a 
estreita relação que a memória discursiva mantém com os processos polissê-
micos e os processos parafrásticos presente nos discursos. Pêcheux (2010, p. 
167) cita que “a produção do sentido é estritamente indissociável da relação de 
paráfrase” e que a família parafrástica de um determinado corpus “constitui o 
que poderia chamar de matriz de sentido”. 

Desta maneira, memória discursiva presente no acontecimento discursi-
vo, não pode ser vista de forma homogênea, nem saturada, pois nem todos os 
sentidos estão autorizados ideologicamente a ressoar em uma FD. Pelo con-
trário é vista como lacunar, ou seja, falha porque ela é de origem ideológica. 
“É o ideológico que responde pela natureza lacunar de uma FD e da memória 
discursiva por ela representada” (INDURSKY, 2011, p.87).



Por tudo, entendemos que a memória discursiva também diz respeito à 
memória social, mas não se confundem; por que para que haja memória, é pre-
ciso que os acontecimentos (real da história) se unifiquem ao real da língua e 
produza sentidos. É preciso que ela conserve uma força a fim de poder poste-
riormente se fazer simbólica para a interpretação, se fazendo memorável, num 
lugar da memória129, para um grupo social. 

Esta memória discursiva é constitutiva de todo discurso, pois para que 
este produza sentido é necessário que ele já faça sentido, em outras palavras, 
que se apoie em algo já posto, “sustente-se em um já-dito” (ORLANDI, 2001, 
p. 32). A partir dessa sustentação no outro, dessa memória que é constitutiva, 
podemos compreender qual a determinação histórica que está inerente ao dis-
curso. Ou seja, compreender a temporalidade e os fatos que são constitutivos 
da materialidade discursiva em análise, além da maneira como eles nos condu-
zirão à historicidade e aos possíveis efeitos de sentidos. 

Dessa forma, é possível identificar a estreita relação que a memória dis-
cursiva mantém com os processos parafrásticos e polissêmicos postulados 
pela AD desde o início, tais processos estão relacionados ao sentido quanto à 
natureza do processo de produção do discurso e conforme Orlandi (2001, p. 
36), “todo discurso se faz na relação de tensão: entre o mesmo e o diferente.” 
Portanto “todo funcionamento da linguagem se assenta na tensão entre estes 
processos”. Sendo assim, o próprio funcionamento da paráfrase pode dar lugar 
à polissemia constituindo sentidos

Assim, a memória discursiva diz respeito aos sentidos autorizados no âm-
bito de uma formação discursiva, possibilitando que nosso discurso faça senti-
do, conforme cita Courtine (2009, p. 104): 

A memória concerne à existência histórica do enunciado, no seio de práticas discursivas (...), capaz 
de dar origem a atos novos, no sentido de que toda a produção discursiva acontece numa conjun-
tura dada. [...] Faz circular formulações anteriores já enunciadas. 

É, pois, nessa perspectiva de pensar a memória discursiva que encontrare-
mos o discurso atuando como agente de uma memória sócio histórica, redizen-
do dizeres, ressignificando saberes, construindo subjetividades e produzindo 
efeitos de sentido. 

Isto significa que, no discurso, um novo dizer de outros já ditos são trazi-
dos pelo sujeito, com o objetivo de fazer produzir novos sentidos que condu-
zam ao efeito de sentido esperado na interpretação do discurso. 

129 Qualquer materialidade discursiva que dê suporte a um discurso e são objetos de repetição e de repetição da 
repetição, [...] e, por conseguinte, regularizam um conjunto de sentidos e saberes que discursivizam um aconteci-
mento histórico; sustentando redes de memórias que sustêm o memorável. (INDURSKY, 2011, p. 76).



Deste modo entendemos que a memória é irrepresentável produzindo um 
efeito de memória, uma maneira de funcionamento simbólico, acontecimento 
discursivo. Então, para que haja memória, é preciso que haja acontecimento, 
uma estruturação da materialidade discursiva complexa. Pêcheux reconhece 
que “para que haja memória é preciso que o acontecimento, ou o saber regis-
trado saia da indiferença, que ele deixe o domínio da insignificância” (PÊCHEUX 
2008, p. 25). 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para analisar o funcionamento da memória discursiva nas obras e como se 
dão as produções de sentidos do mesmo e do diferente nestas materialidades, 
assim como a retomada de redes de memórias que sustêm o memorável, consti-
tuímos o nosso corpus de análise por três telas, todas pertencentes à série Cha-
peuzinho Vermelho130, e também, tituladas Chapeuzinho Vermelho. A escolhas 
das três telas se deu pela centralidade da Chapeuzinho Vermelho na tela assim 
como a intensidade do olhar dela nas três obras. As obras, selecionadas para 
serem submetidas à análise, são as seguintes: 

130 Obras cedidas por Francisco Brennand, exposta na Accademia, situada na oficina Brennand. O acervo da série 
Chapeuzinho Vermelho, é composto por 40 telas. Para o trabalho foram selecionadas três telas para análise. 



4. ANÁLISE DO “CORPUS”

A SI-1 retrata a Chapeuzinho segurando o chapéu saindo de casa. O chapéu 
segurado sobre os seios revela talvez uma certa timidez ao sair de casa. Perce-
bemos a retomada do elemento chapéu vermelho e da própria Chapeuzinho, de 
um já dito, que seria do discurso fundador de Charles Perrault, Le Petit Chape-
ron Rouge do final do século XVII (1697); porém o discurso da tela desliza para 
um chapéu mais contemporâneo, então, de certa maneira há uma relação para-
frástica, algumas regularidades, em que há uma repetição formal da memória 
(ORLANDI, 1999). Mas o sentido jamais será o mesmo.

Paralelamente, há um gesto de interpretação evocando uma memória dis-
cursiva (re)produtora de recortes sobre as representações do imaginário so-
bre a mulher na sociedade. Um dos temas deste discurso sobre a mulher é a 
construção de sua “fragilidade” e cuidado para não ser seduzida, devorada pelo 
Lobo. Por isso, percebe-se uma memória que se reporta aos pais que marcam 
uma posição sujeito de proteção assumindo um discurso pedagógico e ao mes-
mo tempo autoritário. Principalmente se a filha for mulher. 

Então botar o pé fora de casa, e ainda mais sozinha, significa a ruptura de 
tal memória. Assim temos uma Chapeuzinho mais independente mesmo que 
a SI: rosto, cause-nos uma ideia contraditória entre a ação de sair de casa e o 
olhar focado que sugere uma afirmação de independência e talvez afirmação 
de querer encontrar outros olhares ao “botar o pé fora de casa”. Olhar que se 
rompe na expressão de sentidos represados. Um gesto de olhar que marca na 
tela, imprimindo intensidade e sinalizando um momento importante que é o 
desafio de sair de casa e o desafio de interpretar o rememoramento de uma 
Chapeuzinho Vermelho que se busca, um sujeito que se busca.

Um olhar que sugere ressaltar um momento que busca o desconhecido, 
trazendo de certa maneira à memória da história de Chapeuzinho Vermelho, 
porém com furos e rupturas deslizando. Tal deslize sugere uma possibilidade 
de enfrentamento a um exterior que amedronta, mas deverá ser encarado por 
ela. Botar o pé fora de casa, é ir para o mundo e esse mundo se abre para Cha-
peuzinho Vermelho trazendo novas descobertas e novos sentidos.

Quanto à sequência imagética 2, no plano da descrição da formulação, 
pode ser descrita a presença de várias SIs: a Chapeuzinho (SIA), a floresta (SI 
B), a estrada (SI C), a máscara (SI D), a cesta vazia (respectivamente SI E).

Com relação à SI A: a Chapeuzinho, nas três telas é o elemento da formula-
ção visual que evoca nossa memória discursiva e produz um efeito de sentido 
parafrástico ou polissêmico, de acordo com o modo como esse efeito é marcado 
na superfície do discurso das obras analisadas.



Em referência à sequência imagética floresta, percebemos que o caminho 
na floresta desconhecida que pode nos sugerir alguns sentidos , mas nos dete-
remos ao sentido de direção, chapeuzinho está em um caminho o que nos au-
toriza duas possíveis leituras: (i) Ela está perdida no caminho, na floresta des-
conhecida e/ou (ii) Ela sabe bem o caminho que está percorrendo na floresta.

Na primeira leitura, Chapeuzinho Vermelho está se desviando do caminho 
e indo em direção à floresta perigosa. Um dos efeitos de sentido possível de 
gesto de interpretação seria a respeito daqueles que perdem seu caminho na 
floresta desconhecida que poderão também perder seu caminho na vida, per-
dendo sua inocência. Outro gesto de interpretação seria que Chapeuzinho en-
frenta o caminho da floresta rompendo o discurso da submissão, dando lugar 
às novas oportunidades e transformação da sua feminilidade e força.

Do mesmo modo, a estrada que pode indicar o caminho trilhado pela Cha-
peuzinho, sugerindo que ela chegará a um destino, porém nele, ela se deparará 
com o Lobo, então Chapeuzinho no caminho deverá tomar decisões: ou ela será 
ingênua ou se deixará seduzir pelo Lobo.

A Sequência imagética 2 estabelece algumas sequências que produzem 
outros efeitos de sentido, de outra filiação. Aqui temos a repetição da história 
de Chapeuzinho, que, baseada no mesmo, produz o diferente: chamando a me-
mória discursiva do esconder a sua identidade através da máscara, o que tam-
bém nos sugere através do olhar dela, o feito de fingimento/ disfarce e além 
desse olhar, o sorriso a astuto sugere esse gesto de interpretação. 

Nessa composição do olhar dissimulado, o vestido não mais vermelho da 
Chapeuzinho e sim azul também pode capturar o olhar do espectador, contras-
tando com o marrom e verde da floresta e o branco da meia e máscara usadas 
pela Chapeuzinho, sugerindo-nos a possibilidade desse sujeito experimentar 
outras possibilidades e testar seus limites nesta floresta, neste novo mundo, 
“fora” de casa no qual a “Chapeuzinho” já está sendo acolhida e se relacionando 
como se fosse agora a extensão do seu corpo.

Com relação à sequência imagética da cesta vazia (SI E), percebemos que 
a falta dos doces para a vovó, pode simbolizar a perca. Talvez a perca da virgin-
dade sugerida pelo discurso fundador. Como o silêncio fala numa SD, da mesma 
forma, a falta dos doces da cesta também pode nos sugerir o discurso da de-
núncia, da decisão a respeito da própria identidade, da escolha de não ser mais 
a menina inocente, pura e virgem, marcando esse processo de identificação da 
Chapeuzinho. Onde está a Chapeuzinho inocente? O que se perdeu? Que gesto 
de leitura podemos fazer neste novo processo de identificação da Chapeuzi-
nho? O equívoco entre o mesmo e o diferente ressoam nesta nova Chapeuzinho 
e sua busca neste talvez sujeito dividido, demonstrado pela máscara que nos 
sugere tais efeitos de sentidos nestas cadeias de significantes.



Na Sequência imagética 3 titulada “Passeio com Lobo”, a Chapeuzinho já 
sem cesta, passeia com o sedutor, sugerindo que o caminho escolhido por ela 
foi se deixar seduzir pelo Lobo, desta maneira o Lobo sugere a retomada do 
Discurso Fundador: “ vou te devorar” e simboliza o discurso do devorador, se-
dutor, atraente, matador, que conseguiu seduzi-la. Entretanto, Chapeuzinho 
ocupa uma posição sujeito diferente daquela que está cristalizada no interdis-
curso moralista do conto Chapeuzinho Vermelho. 

Assim na (SI 3), notamos agora uma imagem de Chapeuzinho, que se reve-
la deixando, a cesta vazia para agora carregar uma bolsa, companheira, preen-
chida de cargas emocionais, segredos, podendo ser uma ferramenta essencial 
à vida e à sobrevivência de quem a carrega, no caso da vida de Chapeuzinho. 
Uma nova posição sujeito da Chapeuzinho, independente e moderna. Parece-
-nos existir, neste novo dizer o efeito da contradição nessa nova formulação de 
sentidos, no caso, sobre essa nova posição de a mulher. Temos a formulação 
da Chapeuzinho com vistas a acolher um imaginário da mulher moderna: pas-
seando com o Lobo, de bolsa nas costas, na floresta.

5. (IN)TERMINAÇÕES

Sabendo que a imagem se constitui de maneira distinta em cada mate-
rialidade. Baseando-nos em textos de Orlandi para quem os sentidos não são 
insensíveis aos meios. O artigo, aqui apresentado, trouxe discursos imagéticos 
materializados em uma unidade discursiva que possibilita o já-dito ser inscrito 
em um novo discurso, promovendo descrições e reflexões. A partir da teoria 
fundamentada pela AD de filiação pecheuxtiana, pudemos mostrar que a ima-
gem também é materialização do discurso. Nesse viés, tal discurso também é 
passível de interpretação. 

Assim as telas analisadas possuem em sua materialidade “o lugar da fa-
lha, do equívoco: um discurso com uma série de pontos de deriva possíveis, 
oferecendo lugar à interpretação. Estão intrinsecamente expostos ao equívoco, 
sendo portando suscetível de tornar-se outro. Considerando a relação contra-
ditória entre paráfrase e polissemia como eixo que estrutura o funcionamento 
da linguagem, temos então o funcionamento da produtividade e da criatividade 
do discurso que funciona ideologicamente. Logo, a sequência imagética, assim 
como a língua, também é lugar da falha do ritual ideológico; sujeita ao equívoco 
e instância da falta.

Entendemos que na repetição histórica temos um trabalho real da memó-
ria: ela inscreveria um já dito que permitiria não só repetir, mas ao mesmo 
tempo produzir deslizamentos, efeitos de deriva neste discurso. Por isso have-
ria então a possibilidade sempre de serem produzidos outros dizeres à parte 



daquele uma vez que para que haja sentido, é necessário que o discurso e ins-
creva na história.

As considerações que trazemos neste artigo sobre as análises, permitem-
-nos observar que, em seu funcionamento, ela retoma elementos da memó-
ria social, reconstituindo-os. Além disso, enquanto discurso, as telas repor-
tam à memória discursiva: percebemos que há uma retomada permanente do 
que é dito em outro lugar, tanto para apoiar quanto para deslocar sentidos, e 
que é nessa relação entre repetições e deslocamentos que sentidos diversos 
acontecem. 

O jogo polissêmico, próprio dos discursos das telas, põe e dispõe do movi-
mento dos sentidos. Somos arremessados ao lugar de incompletude, podendo 
sempre o sentido ser outro. O jogo instala-se. E movimentando-se pela polisse-
mia, as telas vão mostrando-nos, de fato, que os “sentidos não têm donos”. 

Nessa perspectiva, dentre o jogo entre o mesmo e o diferente na produção 
dos sentidos, num jogo de estabilização/desestabilização, dando lugar aos pro-
cessos parafrásticos- presente naquilo que se mantém em todo dizer-, e, polis-
sêmicos, em movimentos simultâneos de reiteração dos sentidos e de ruptura 
nos processos de significação (ORLANDI, 2007). Paráfrase e polissemia, res-
pectivamente, o mesmo e o diferente, matriz e fonte de sentido, são entendidos 
por Orlandi como os dois grandes processos da linguagem, nos quais se pauta 
o funcionamento discursivo. 

Acreditamos que tais análises podem contribuir para reflexões sobre as 
noções de memória discursiva e social, e também para o funcionamento dis-
cursivo das obras de arte.
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INTRODUÇÃO

As tirinhas são consideradas um gênero textual bastante divulgado e com 
um alto espectro de conhecimento e leitura dentro da sociedade em geral, em-
pregando diferentes formas de linguagens que permitem uma interação social 
com determinada razão comunicativa. Com o intuito da produção de humor na 
perspectiva de fazer o leitor se entreter e rir, muitas tirinhas são encontradas 
em revistas, nos jornais e em vários outros meios comunicativos (GONÇALVES, 
2014). Hoje em dia, em especial, não se pode deixar de lado a presença das 
tirinhas na internet, que é um suporte de divulgação instantânea e de longo 
alcance, abrangendo um público-alvo cada vez mais amplo. 

Segundo Gonçalves (2014), as tirinhas são conhecidas pelo seu caráter hu-
morístico, compondo-se como gênero textual a partir da relação entre o verbal 
e o visual (não verbal) de forma a produzir significados. Por algumas vezes, 
elas são tratadas com a intenção de crítica e reflexão social e, desta forma, elas 
podem ser estudadas e devidamente analisadas a partir de uma perspectiva 
pragmática, em especial da Pragmática de cunho conversacional (GRICE, 1957; 
1975). As tirinhas, nesse sentido, se utilizam de variados modos pragmáticos 
para levar o entretenimento ao leitor. Ademais, diversos conteúdos estão devi-
damente implícitos nas tirinhas para que o humor seja construído a partir da 
quebra de expectativas (LEÃO, 2013). Muitas dessas quebras, entretanto, são 
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causadas pela violação das máximas conversacionais, que são um conjunto de 
regras e normas específicas utilizadas pelos interlocutores que, de acordo com 
Grice (1975), conduzem todo o ato conversacional por meio de princípios de 
cooperação, constituindo uma competência conversacional dos falantes.

As quebras que acontecem por meio das máximas conversacionais são, 
normalmente, intencionais no contexto das tirinhas. Ainda é possível dizer que 
o leitor aceita estas quebras, bem como se utiliza de seu conhecimento e com-
preensão para que haja a construção do humor. Desta forma, o uso de máximas 
conversacionais não é feito na tentativa de trazer para o leitor sentidos outros 
que, justamente, são os que geram o humor. Muitas vezes, nas tirinhas, o humor 
não está no que é dito, mas é recuperado/compreendido pelo leitor, com um 
intuito todo especial da produção humorística a partir do uso e jogo linguístico 
em meio a um contexto situacional e através da negociação de sentido entre 
interlocutores (LEÃO, 2013).

1. UM POUCO DE TEORIA: AS MÁXIMAS CONVERSACIONAIS

Grice (1975) assevera que o princípio da cooperação rege, de forma geral, 
as práticas comunicativas. Para tal, o falante leva em consideração algumas ca-
racterísticas durante o discurso comunicativo, tais como as intervenções feitas 
pelos interlocutores, o desenrolar da conversa e as direções que são tomadas 
no discurso a partir das manifestações dos interlocutores.

De acordo com Fiorin (2015), esta cooperação entre os falantes, além 
da sua contribuição à conversação, deve ser, no momento em que ocorre, tal 
como ela é requerida, isto é, o objetivo ou a direção da troca verbal em que os 
interlocutores estão engajados deve ser aceita por eles. Assim, faz-se neces-
sário que os interlocutores estejam inseridos em um contexto comunicativo 
para que a comunicação seja desencadeada por meio de elementos linguísti-
cos de forma satisfatória, pois o contexto vai interferir na leitura que será feita 
do que foi dito.

O princípio da cooperação é determinado por quatro categorias amplas 
com base em uma fórmula geral: “faça sua contribuição na conversação, aten-
dendo ao que é solicitado, no momento exigido, visando aos propósitos comuns 
e imediatos, de forma consequente em relação aos compromissos conversacio-
nais estabelecidos” (WILSON, 2015). Assim, este princípio é tido a partir das 
máximas de quantidade, máximas de qualidade (ou de verdade), máxima da 
relação (da pertinência), máximas de maneira (FIORIN, 2015).

Grice criou uma espécie de fórmula para explicar os princípios das quatro 
máximas: 



Máximas da quantidade
-  Faça com que a sua contribuição seja tão informativa quanto o neces-

sário.
-  Não faça a sua contribuição mais informativa que o necessário.

Máxima da qualidade (da verdade)
-  Tente fazer com que a sua contribuição seja verdadeira.
-  Não diga aquilo que acredita ser falso.
-  Não diga aquilo para o que não possui evidência suficiente.

Máxima da relação
-  Seja relevante.

Máxima do modo
-  Seja claro.
-  Evite obscuridade de expressão.
-  Evite a ambiguidade.
-  Seja breve.
-  Seja organizado.

Leão (2013) assevera que essas máximas já são pressupostas pelos inter-
locutores, não necessitando serem explicitadas ou acordadas por eles, já que 
fazem parte de um contrato comunicativo presumido normalmente nas inte-
rações. Os interlocutores acreditam que as pessoas irão fornecer certa quanti-
dade de informações que são apropriadas para a interação comunicativa, bem 
como falarão a verdade, ou que serão relevantes em seus discursos e que pro-
curarão ser claros e objetivos.

Segundo Fiorin (2015), a construção do discurso se dá pela violação das má-
ximas na tentativa de procurar mostrar como o falante soluciona problemas de 
comunicação pelo que deve ou pelo que não deve ser dito na troca verbal. O mes-
mo autor ainda explicita que há certos tipos de assuntos que, de acordo com a si-
tuação e o contexto comunicativo, são autorizados ou proibidos de serem utiliza-
dos, sendo, assim, importante o uso das quebras das máximas conversacionais.

No princípio de interação e cooperação, Grice (1975) demonstra que, al-
gumas vezes, se faz necessário que ocorram quebras e violações de algumas 
máximas conversacionais. Muitas críticas foram feitas a este princípio pelo 
fato dele oferecer uma interpretação idealizada das conversas que ocorrem 
nas interações sociais. Mesmo assim, Grice desenvolveu estudos de importân-
cia para a aplicação não somente aos falantes de uma língua, mas também ao 
falante como intérprete ativo e participante nas interações sociais. Deste modo, 
o interlocutor é capaz de modificar e conduzir as conversas a partir de seus 
próprios propósitos e interpretações dos significados por meio das interações 
comunicativas (WILSON, 2015).



2. E AS TIRINHAS? ONDE FICAM?

As tirinhas são um gênero textual bastante disseminado em nosso cotidia-
no nos mais diversos meios comunicativos. De acordo com Vargas; Magalhães 
(2011), as tirinhas são pertencentes a um hipergênero denominado quadri-
nhos, que também agrupa diversos outros gêneros tais como charges, as tiras 
cômicas, as tiras cômicas seriadas e as tiras seriadas. Ramos (2010) afirma que 
as tirinhas são um dos vários gêneros sob o rótulo de quadrinhos. Elas, por-
tanto, estão presentes em diferentes contextos comunicativos e de fácil acesso, 
como blogs, sites de relacionamento, livros didáticos, textos jornalísticos, re-
vistas e avaliações, sendo devidamente utilizadas com diferentes propósitos. 

A principal característica da tirinha é a presença do humor: “esse gênero 
possui por intuito provocar o riso nos leitores, através da tentativa de trans-
mitir e causar o efeito necessário num espaço curto” (LEÃO, 2013, p. 68). As 
tirinhas normalmente são textos curtos que são configurados em formato re-
tangular, vertical ou horizontal, com um ou mais quadrinhos, diálogos curtos, 
recursos icônico-verbais próprios (como balões, onomatopeias, metáforas vi-
suais, figuras cinéticas etc.), personagens fixos ou não, e desfecho inesperado 
(VARGAS; MAGALHÃES, 2011), combinando o verbal e o não verbal. Gonçalves 
(2014) ainda adiciona que, ao ler e interpretar tirinhas, o leitor está entrelaça-
do em relações com diferentes sujeitos e discursos que exercem certa influên-
cia sobre os dizeres e compreensões que ele (o leitor) tece acerca das tirinhas. 

Grice (1975) afirma que as tirinhas são possíveis de serem estudadas pela 
perspectiva da Pragmática. As tirinhas, desta forma, são, via de regra, produ-
zidas com o objetivo de construir humor e levar o leitor ao riso (LEÃO, 2013). 
Neste gênero, o uso linguístico se dá por meio de um contexto situacional e 
através da negociação de sentido entre interlocutores. Nelas, as violações de 
máximas conversacionais são intencionais e, acima de tudo, são alcançadas, 
aceitas e compreendidas pelos interlocutores, para que o humor seja alcançado. 

Baseando-se nos pressupostos teóricos que foram apresentados acima, 
pode-se concluir que a análise que será feita das tirinhas que estão postas nes-
te trabalho terá, como ponto de partida, o aspecto conversacional a partir de 
violações de máximas para produção do humor. Para tal, a teoria da violação 
das máximas conversacionais e o princípio cooperativo serão o ponto-chave 
para esse estudo.

3. ANALISANDO O CORPUS: AS TIRINHAS DE “AS CRÔNICAS DE 
WESLEY”

Para efeito de análise da quebra das máximas conversacionais neste tra-
balho, foram escolhidas as quatro tirinhas de “As Crônicas de Wesley” mais vi-



sualizadas no ano de 2017, no Instagram. O Instagram é uma rede social que 
permite o compartilhamento instantâneo e de amplo alcance de fotos e vídeos 
entre os seus usuários, sendo tudo completamente online. Esta rede social ain-
da tem ligação com outras redes sociais, tais como o Facebook, permitindo uma 
maior integração dos usuários.

Wesley Mercês Silva é um jovem baiano que decidiu desenhar tirinhas 
após descobrir o que as suas mãos eram capazes de fazer. Resolveu desenhar 
a si mesmo e colocar o seu próprio nome na personagem principal, Wesley, e a 
nomear suas próprias tirinhas como “As Crônicas de Wesley”. O humor em suas 
tirinhas era basicamente proveniente da regionalização com marcas do “sota-
que” e gírias do estado da Bahia. Porém, depois de algum tempo, o autor tornou 
a língua do Wesley uma língua mais “brasileira” ao invés de “baiana”, com a in-
serção de várias palavras corriqueiras do dialeto de diferentes regiões do país.

No contexto de criação, leitura e interpretação das tirinhas, faz-se oportu-
na uma reflexão sobre como o humor é tido a partir da inserção deste gênero 
textual em um contexto social, bem como da interação deste contexto social 
com o mundo da internet. Outrossim, a análise das tirinhas de “As Crônicas 
de Wesley” é feita sob a luz da teoria das máximas conversacionais de Grice 
(1975). Neste trabalho, portanto, as quebras dessas máximas são analisadas 
com a intenção de compreender como o humor é produzido nas tirinhas.

TIRINHA 1: 

Fonte: https://www.instagram.com/cronicasdeweslley/?hl=pt-br.



Nessa tirinha, é possível inferir a quebra do princípio da cooperação a par-
tir da violação da máxima de relevância do assunto abordado. Pode-se notar 
que no primeiro quadrinho, o falante começa sua fala com reticências, produ-
zindo um significado de que a conversa já estava acontecendo antes do que é 
mostrado na tirinha e, pela sua fala, pode-se deduzir que ele está falando que 
sua namorada acabou o namoro e como ele estava se sentido mal por isso. Em 
uma situação como essa, é esperado que a pessoa que esteja ouvindo esse rela-
to, que no caso é o Wesley, tenha empatia e uma reação encorajadora. Wesley, 
assim por dizer, quebra as máximas de relevância e de qualidade a partir da 
utilização de um exagero pelo uso da figura de linguagem hipérbole, ou seja, o 
que ele fala não é totalmente verdade. 

Pode-se encontrar mais quebras no terceiro quadrinho, a exemplo da que-
bra da máxima de relevância, pois a fala “não estão preparadas para ter uma 
namorada” não tem relevância para o que está sendo conversado entre os per-
sonagens. Também, no quinto quadrinho, quando o Wesley fala: “...e nem um 
braço”, ele quebra a máxima de qualidade, ou seja, não está sendo verdadeiro. 
Tais quebras são as responsáveis por causar humor na tirinha.

Além das quebras, é importante notar o regionalismo imposto na tirinha, 
não por meio das falas dos personagens, mas pelas imagens da tirinha. Essa 
tirinha mostra um rapaz que tatuou o nome de sua ex-namorada em seu bra-
ço e, assim, pode-se perceber que a palavra “Nêga” está escrita no braço do 
rapaz na função de representar o nome de sua ex-namorada. O que pode vir 
a ocorrer é que algumas pessoas possam ver este nome como uma forma pe-
jorativa de tratar alguém. Mas, uma vez o leitor inserido em um contexto da 
cultura nordestina e, principalmente, baiana (“As Crônicas de Wesley” são pro-
duzidas por Wesley, que é baiano), a leitura da palavra “Nêga” não lhe causa-
rá estranhamento, pois, nessa cultura, ser chamado por “nêgo” ou “nêga” pelo 
namorado(a) é uma forma carinhosa de tratamento. Isso adiciona mais humor 
à tirinha, mas só é passível de entendimento caso o leitor esteja inserido no 
contexto comunicativo.

Nessa segunda tirinha, é possível inferir a quebra de quatro máximas: de 
quantidade, de qualidade, de modo e de relevância. No segundo quadrinho, te-
mos uma quebra da máxima de quantidade, pois ele dá mais informação do que 
era necessária para responder à pergunta. No terceiro quadrinho, sendo uma 
continuação do quadrinho anterior, também se configura como quebra da má-
xima de quantidade, pois o personagem Wesley falou mais do que o esperado 
e, no fim, não deu a informação pedida. 



TIRINHA 2: 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BRdzcF5Bwoc/?hl=pt-br&taken-by=ascronicasdewesley.

Nota-se que a segunda fala de Wesley afeta diretamente o significado da 
primeira frase, fazendo com que ocorra uma quebra de modo a partir da am-
biguidade de Wesley, porque ele começou respondendo à pergunta como nor-
malmente as pessoas respondem, explicando onde o local é. Mas, no caso da 
tirinha, ele fez justamente o contrário: falou onde não é. Desta forma, Wesley 
não foi claro, nem ordenado e nem breve. Para tal, ele poderia ter dito que não 
sabia onde o local ficava, mas, ao invés disso, ele apenas “enrolou” para dizer 
que aquele não era o lugar, o que quebra mais uma máxima, a de relevância, 
pois a informação dada não era cabível ao contexto.

Mais uma vez, o humor é causado pelas quebras das máximas, pois o co-
mentário de Wesley é algo inesperado, bem como porque, de alguma forma, a 
junção do comentário do Wesley com as expressões faciais dos dois rapazes 
traz um contraste entre o “malandro”, que só quer brincar com a pessoas e rir 
delas, e as pessoas que são consideradas “inocentes”, que caem nas brincadei-
ras deles. Isso pode determinar o caráter humorístico da tirinha.

Além disso, nesta tirinha, tem-se a presença do vício de linguagem deno-
minado cacofonia, que consiste em sons produzidos pela junção do final de 
um vocábulo e começo de outro, que se encontra a seguir, ecoando desagrada-
velmente. No primeiro quadrinho, o nome da oficina “Sillas Car” faz lembrar 



a expressão nordestina “se lascar”, que significa que alguma coisa ruim acon-
teceu ou vai acontecer com alguém. Porém, mais uma vez, esse humor só será 
alcançado em sua plenitude por quem está inserido no contexto. Outro fato 
interessante na tirinha é o uso de palavras como “man”, que é um jeito pelo 
qual se chamam os homens em alguns lugares do Nordeste, como no Ceará, por 
exemplo, marcando o regionalismo na tirinha.

TIRINHA 3: 

Fonte: https://www.instagram.com/cronicasdeweslley/?hl=pt-br.

Temos, nessa tirinha, uma quebra que é feita de um jeito incomum e pe-
culiar. Ela não é dada através das palavras, mas, sim, através das imagens. Pri-
meiro, podemos perceber que existiu, entre Wesley e a moça, um mal-enten-
dido que gera uma quebra de quantidade pois ele sabe que aquele gesto de 
oferecer comida é um gesto de educação e é apenas uma “divisão”, e não uma 
“doação”. Porém, ao ir embora com a comida da moça, o que só é percebido 
através da imagem, ela retira mais informações do que foi oferecido e se bene-
ficia disso. Podemos considerar, então, que essa ação de Wesley ir embora teve 
um efeito na primeira fala da moça pois, de alguma forma, a fala dela não foi 
completamente clara, mas a quantidade de informação também não foi sufi-
ciente, fazendo com que ele se aproveitasse da situação, considerando-se, en-
tão, uma quebra da máxima de modo. Tem-se, também na tirinha, o contraste 
entre o espertalhão e as pessoas inocentes, representados, receptivamente, 

https://www.instagram.com/cronicasdeweslley/?hl=pt-br


pela moça que foi educada e ofereceu algo, e por Wesley que se aproveitou da 
bondade da moça. 

O efeito de humor é justamente dado mais uma vez por motivos além das 
quebras das máximas, mas por todo o contexto em que a interação ocorreu, o 
que, no caso dessa análise das tirinhas, também tem sido feita através da lei-
tura das informações não verbais presentes nelas, bem como do contexto em 
que a tirinha está inserida. As Crônicas de Wesley trazem assuntos triviais do 
dia a dia que as pessoas não percebem que realizam, mas que se dão conta de 
suas realizações após a leitura das tirinhas. Por isso, acredita-se que o humor 
sempre vem de coisas simples e triviais que passam despercebidas por várias 
vezes, expressando o que realmente as pessoas gostariam de fazer ou fariam 
em uma dada situação. Porém, por causa das convenções sociais, as pessoas 
não os fazem. A tirinha acima analisada é um exemplo disso, pois muitas vezes 
as pessoas querem fugir de situações, mas a moral e a ética não permitem, e 
isso é constatado pelo humor da tirinha. 

TIRINHA 4: 

	Fonte: https://www.instagram.com/p/BRdzcF5Bwoc/?hl=pt-br&taken-by=ascronicasdewesley

https://www.instagram.com/p/BRdzcF5Bwoc/?hl=pt-br&taken-by=ascronicasdewesley


Em uma conversa, espera-se que os participantes interajam. Para tal, a ex-
pectativa é a participação cooperativa dos participantes, mesmo que inocente-
mente. Essa tirinha mostra a conversa entre dois amigos que esperam coerên-
cia um do outro. Tendo em vista isso, pode-se dizer que existem duas quebras 
nessas tirinhas, ambas causadas pela última palavra dita na tirinha. Primeiro, 
temos uma quebra de quantidade, pois a informação dada pelo Wesley foi me-
nor do que era esperado pelo amigo, pois, quando Wesley faz uma pergunta e 
o amigo o responde com “ Quando?”, é esperada que se deem informações coe-
rentes sobre o assunto, mas Wesley quebra isso com sua fala apenas dizendo 
“Nunca”, sendo caracterizado como uma contribuição menor do que era espe-
rado em termos de informação. Além da quebra de quantidade, temos também 
a quebra na relevância, pois o propósito da pergunta não é alcançado pelas 
respostas, ou seja, a resposta difere completamente do que se era esperado 
pela pergunta.

O humor nessa tirinha está na ironia de pensar que existe uma solução 
para um problema, quando na verdade não há. Então, Wesley brinca com a sua 
própria situação monetária. Outro fato interessante dessa tirinha é que o con-
texto social e regional do leitor não interfere no entendimento no humor da 
piada, até mesmo pela presença da expressão “Cunzamigo”, que é passível de 
ser entendida por qualquer leitor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Objetivando-se a analisar o humor presente nas tirinhas de “As Crônicas 
de Wesley” a partir da quebra das máximas conversacionais propostas por Gri-
ce, conclui-se, com este trabalho, que as tirinhas, inevitavelmente, se utilizam 
de quebras de máximas para a criação do humor, sendo estas violações com-
pletamente intencionais. Da mesma forma, é bastante corriqueiro se encontrar 
mais de uma quebra de máximas para que ocorra a construção do sentido nas 
tirinhas.

Faz-se oportuno dizer, portanto, que nem toda quebra de máximas pode 
gerar um humor que seja compreendido por todos os leitores das tirinhas, bem 
como a inserção em um contexto cultural, social e situacional se faz importante 
para o entendimento do que se deseja expor com a tirinha. Outrossim, a análise 
de textos de humor sob a perspectiva da Pragmática se faz necessária para se 
entenderem os reais objetivos que são demonstrados pelos autores quando as 
tirinhas são produzidas. 

Por fim, uma leitura “Pragmática” pode nos levar a entender mais do que 
está dito nos textos, e é justamente aí que o humor é gerado, porque nós preen-
chemos essa informação a partir do seu contexto de realização e com o nosso 



conhecimento de mundo sociocultural e histórico. Ler e compreender as tiri-
nhas é criar uma relação discursiva com diversos contextos comunicativos e 
situacionais, além da criação de ideologias e o diálogo entre diversas vozes que 
estão presentes dentro na situação de conversação, sempre na perspectiva da 
construção do humor. 
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BOUVARD E PÉCUCHET, DE 
GUSTAVE FLAUBERT: 

o anunciar da contemporaneidade 
na literatura no século XIX

Ana Claudia Pinheiro Dias Nogueira134

INTRODUÇÃO

Livro sobre o livro, Bouvard e Pécuchet (1881), última obra de Gustave 
Flaubert, é um reflexo sobre a criação literária como reescrita, a cópia e um 
diálogo incessante com outros textos. Reproduzindo fragmentos textuais, re-
sumos da literatura científica, essa obra é desenvolvida no espaço de conheci-
mento de textos anteriores, que não tem nenhuma referência à realidade, mas 
se refere a biblioteca, arquivos, tratados científicos e falhas do século XIX. A 
cópia, uma prática de gesto vazio que consiste em colecionar e comentar o ab-
surdo do tempo simboliza essa impossibilidade de literatura.

Considerado um “livro infernal”, nas palavras de Flaubert, marca uma ver-
dadeira ruptura na prosa, não só pelo seu desejo de questionar criticamente o 
conhecimento do seu tempo, mas também a desconstrução do modelo tradicio-
nal que se realiza. A obra sustenta uma cronologia alinear, imprecisa e fragmen-
tada, com um modo narrativo que se aproveita de episódios arbitrariamente 
justapostos, favorecendo as estruturas repetitivas e cíclicas. A caricatura e a pa-
ródia que desconstrói a noção de caráter e entidade psicológica individual dos 
personagens, estabelece uma transgressão as categorias peculiares à estética ro-
mântica, trazendo uma noção de choque, incompreensão e contemporaneidade. 

O presente trabalho pretende mostrar que a última obra Bouvard e Pé-
cuchet (1881), do escritor francês Gustave Flaubert (1821-1880), antecipou 
processos estéticos do século XX, como a fragmentação, o questionamento da 
posição do autor e do leitor na literatura no século XIX. Usaremos como aporte 
teórico, conceitos de Campos (1978), DORD-CROUSLÉ (2000), entre outros.

134 Doutoranda e bolsista Capes da pós-graduação de Estudo da Linguagem (PPGEL), na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior- Brasil (Capes)- Código de financiamento 001.



1. BOUVARD E PÉCUCHET: A BUSCA EM ENQUADRAR A 
IGNORÂNCIA 

O final do século XIX foi marcado pelo avanço da ciência e das ideias filosó-
ficas, pelo progresso do conhecimento e da inteligência, descobertas e conquis-
tas do homem. A última novela de Flaubert seria, portanto, a crítica violenta e 
descrente de um período confuso. 

Um livro que denunciaria outros livros, seus autores e suas falhas ao con-
ceber ideias, mas acima de tudo uma novela que cancelaria toda a escrita, todo 
o conhecimento suposto do real e tornaria o conhecimento o caminho duvido-
so da estupidez. 

Para obter esse efeito, trama assume a autonomia dos personagens e pri-
vilegia uma leitura monótona e repetitiva. Em Bouvard e Pécuchet, a estupidez 
parece ser a coisa mais compartilhada e menos segura: ela atua como um ver-
dadeiro mecanismo narrativo. 

Obra mal compreendida na época (e até hoje provoca ruídos), “raros, no 
entanto, são os romances do século XIX tão pouco romanescos quanto este, 
como muitos jamais cansaram de censurá-lo!”, segundo Stéphanie Dord-Crous-
lé (2007, p. 11) ao se referir a obra Bouvard e Pécuchet. Augusto de Campos, ao 
comentar sobre a última obra de Flaubert, “de todos os seus textos é o que mais 
aponta para o futuro e para o nosso tempo” (1978, p. 14). 

 Atentemo-nos ao enredo para maiores compreensões: Bouvard e Pécuchet 
são dois copistas que trabalham em Paris, encontram-se por acaso e tornam-se 
amigos. O sonho de ambos é abandonar suas profissões para se dedicarem à 
ciência e pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos durante a vida 
através de suas leituras e estudos. 

Certa vez, Bouvard recebe uma herança inesperada e faz a seguinte pro-
posta ao amigo, Pécuchet: comprar uma fazenda para experimentarem todos 
os seus saberes. Deixam seus empregos, mudam-se para o campo e começam 
então uma série de estudo englobando vários conhecimentos como a agro-
nomia, a jardinagem, a fabricação de conservas, a anatomia, a arqueologia, a 
história, a mnemônica, a literatura, a hidroterapia, o espiritismo, a ginástica, 
a pedagogia, a veterinária, a filosofia, a religião e, simplesmente, falham em 
todos os intentos. 

Ao final, cansados de fracassarem em seus experimentos e ao se depara-
rem com tantas contradições científicas, os dois homens voltam à posição ini-
cial: de copistas que copiam tudo que leem e veem. Segundo Guy de Maupas-
sant, Bouvard e Pécuchet 

É a história da fraqueza da inteligência humana, um passeio pelo labirinto infinito da erudição com 
um fio na mão; este fio é a grande ironia de um pensador que constata sem cessar em tudo, a estu-
pidez eterna e universal (MAUPASSANT, 1990, p. 38). 



A obra foi publicada em 1881, porém Gustave Flaubert deixou o capítulo 
X em estado de roteiro: o autor morre um ano antes de aneurisma cerebral, e 
mesmo assim, podemos dizer que embora o livro seja considerado “inacaba-
do”, não seria mais apropriado tal ideia diante de uma obra que se inscreve na 
eternidade; é uma história que nos leva a entender que não há uma linearidade 
plena, não há um fim determinado, mesmo que não intencionalmente. 

As relações entre literatura e ciência estão, portanto, na vanguarda da es-
tética flaubertiana, e o problema do conhecimento em geral assombra a maio-
ria das produções do escritor desde seus primeiros anos. Mas com o último 
romance, todas as questões da busca pelo saber vêm à tona. Bouvard e Pécuchet 
é o trabalho em que Flaubert concretiza o questionamento que sempre perse-
guiu. Ele define esse projeto estranho como uma enciclopédia, mas uma “en-
ciclopédia crítica na farsa” (DORD-CROUSLÉ, 2000, p. 23). Para conciliar esses 
elementos aparentemente irreconciliáveis, é necessário primeiro analisar as 
condições de realização do projeto antes de sublinhar a evolução do qual foi 
progressivamente o objeto. 

2. DICIONÁRIO DE IDEIAS FEITAS E A GÊNESES DE BOUVARD E 
PÉCUCHET 

Tal empreitada foi mais antiga do que parece. Originalmente, a obra pare-
ce estar gradualmente emergindo de outro sonho: o Dicionário de ideias feitas. 
Flaubert sentia-se tomado por narrar à história dos dois homens simplórios 
muito antes de conceber sua obra de ascensão: Madame Bovary. A obra co-
meçou a ser ambicionada em 1862, porém o Dicionário de Ideias feitas já fazia 
parte de seus intentos literários desde 1850. Isso se comprova pela seguinte 
carta, enviada a Louis Bouillet, em 4 de setembro de 1850: 

Você faz bem em pensar no Dicionário das ideias feitas. O livro, completamente rematado e prece-
dido de um bom prefácio, onde se indicaria como o texto foi criado com o propósito de vincular o 
público à tradição, à ordem, a convenção geral, e organizado de uma maneira que o leitor não saiba 
se estão ou não zombando dele, talvez fosse uma obra estranha e capaz de fazer sucesso, pois seria 
muito atual. 

O projeto já possuía a intenção de desconstruir as concepções trazidas 
pela tradição da estrutura de um dicionário ou a ideia enciclopédica, impul-
sionada pela filosofia do Iluminismo e pela divulgação da grande obra de Di-
derot e Alembert, ideia enciclopédia é um modelo e uma fonte irrefutável de 
inspiração para a literatura dos séculos XVIII e XIX, tanto na França quanto em 
toda Europa (DORD-CROULÉ, 2000, p. 13). Seria o detentor de definições que 
trariam esclarecimentos de determinados assuntos quando fosse necessário 
mais profundidade de conhecimento. O leitor seria desconcertado e colocado 



em estado de desconforto. Em 16 de dezembro 1852, certo que dará continui-
dade à obra considerada subversiva, Flaubert confessa a Louise Colet as suas 
pretensões com Bouvard e Pécuchet, juntamente com o Dicionário:  

Eu tenho às vezes pruridos atrozes de repreender os humanos e eu o farei qualquer dia, daqui a dez 
anos, em algum romance longo de modo geral. Enquanto isso, uma antiga ideia me veio em mente 
nomeadamente meu Dicionário de ideias feitas (tu sabes o que é?). O prefácio principalmente, 
me anima muito, e da maneira como eu desenvolvo (seria um livro todo), nenhuma lei poderia 
me pegar embora eu atacasse tudo. Seria a glorificação histórica de tudo que a gente aprova. Eu 
demonstraria que as maiorias sempre tiveram razão, as minorias sempre erradas. Eu imolaria os 
grandes homens a todos os imbecis, os mártires a todos os algozes, e isso num estilo levado ao 
extremo, em foguetes.135 

A pretensão de Flaubert era confrontar os conhecimentos enciclopédicos 
postos na prática. Logo, isso colocaria em questão a ambição humana de cate-
gorizar e comprovar o saber. 

Nesse mesmo período mencionado na carta acima, o escritor retorna ao 
seu projeto em pontos que merecem ser denunciados na íntegra. A intenção 
anárquica, negativa e fragmentária do Dicionário é explicitamente declarada 
e questionada. O objetivo da obra é corrigir a estupidez geral e eventualmente 
suspender a possibilidade de qualquer palavra ou troca social. 

A obra evoca várias leituras. O Dicionário é, como Bouvard e Pécuchet, um 
livro de vingança, de ironia complexa. É uma enciclopédia do século XIX, na 
concepção sarcástica de Flaubert. É ao mesmo tempo um trabalho pessoal em 
uma enunciação impessoal, diante das transformações históricas ocorrida na 
França na época que o autor estava inserido. 

Como dito, o Livro das vinganças, o Dicionário faz parte do plano ambi-
cioso flaubertiano de silenciar seus contemporâneos e torná-los insanos dian-
te da ideia da detenção do conhecimento. O projeto leva o grande movimento 
enciclopédico do tão conhecido Larousse em reverso para implementar uma 
ironia, ou seja, cria-se a negação funcional do dicionário comum, cujo alvo é 
fornecido por convenções e hipocrisias, a ignorância recebida, a preocupação 
com a ordem social, o desprezo da literatura e erudição. O inventário alfabético 
se presta perfeitamente à enumeração do ilimitado por excelência: a tolice. 

135 J’ai quelquefois des prurits atroces d’engueuler les humains et je le ferai à quelque jour, dans dix ans d’ici, dans 
quelque long roman à cadre large; en attendant,une vieille idée m’est revenue, à savoir celle de mon Dictionnaire 
des idées reçues (sais-tu ce que c’est?). La préface surtout m’excite fort, et de la manière dont je la conçois (ce 
serait tout un livre), aucune loi ne pourrait me mordre quoique j’y attaquerais tout. Ce serait la glorification histo-
rique de tout ce qu’on approuve. J’y démontrerais que les majorités ont toujours eu raison, les minorités toujours 
tort. J’immolerais les grands hommes à tous les imbéciles, les martyrs à tous les bourreaux, et cela dans un style 
poussé à outrance, à fusées.
http://flaubert.univ-rouen.fr/jet/public/correspondance/trans.php?corpus=correspondance&id=9970&mo-
t=&action=M 



Flaubert usa a estrutura do dicionário para mostrar a autoridade das 
ideias recebidas, os julgamentos definitivos e suas contradições. Ele usa a ga-
rantia pedagógica do dicionário para fazer prescrições satíricas, até o ponto de 
absurdo (HERSCHBERG-PIERROT, 2001, p.42). 

Para comprovar essa estupidez inerente humana e esse estado de frus-
tração intelectual (e de gasto total da tão estimada herança), um Dicionário de 
Ideias feitas justifica a frustração dos personagens ao tentarem e experimenta-
rem as teorias dos livros. Eles apropriam-se de vocabulários existentes e dão 
novas definições a eles, subvertendo-os. Podemos verificar alguns exemplos de 
verbetes: BUDISMO- “Falsa religião da Índia”. ALCOOLISMO – “Causa de todos 
os males modernos”. BANQUEIROS – “Todos ricos, árabes e agiotas”. CALOR 
– “Sempre insuportável! Não beber quando faz calor.” CORTESÃ – “Mal neces-
sário. Salvaguarda de nossas filhas e nossas irmãs. São sempre moças do povo, 
levadas à devassidão por burgueses ricos”. DOMINÓ – “Joga-se dominó melhor 
quando se está embriagado”. HOMERO – “Jamais existiu.” No mínimo, tais defi-
nições provocam certo estranhamento e riso. 

Essa impessoalidade genérica do dicionário permite que o escritor avance 
em máscaras, a fim de melhor revelar, através desta forma astúcia, os compro-
missos vergonhosos e as reversões de valor que a sociedade é culpada, segun-
do ele. No entanto, a velha ideia também dá origem a outro projeto, que pode-
ria ser o verdadeiro estágio embrionário de Bouvard e Pécuchet. 

De fato, o «long roman à cadre large»136 se assemelha ao primeiro volume 
do romance, que Flaubert escreveu, enquanto o prefácio do Dicionário parece 
ter mais ligações com o segundo volume que a morte não lhe permitiu desen-
volver e terminar (DORD-CROUSLÉ, 2000, p. 30). 

Mesmo assim, interrompia o projeto para escrever outras histórias, por 
julgar que para compor Bouvard e Pécuchet seria necessário agregar muitas 
leituras, de várias áreas do saber – e isso lhe custaria muito tempo, que de fato 
foi somente retomado em 1872-1874. Segundo Verónica Galíndez-Jorge, 

Não é portanto casual que o projeto de Bouvard e Pécuchet tenha sido visto, desde o início, como 
uma empreitada inacabável. Existiu, neste exercício de repetição, uma busca de caráter escritural, 
uma busca pela literatura, que foi muito além do que Flaubert conseguiria formalizar nas reflexões 
esboçadas na correspondência (2009, p. 48). 

Flaubert fez as seguintes confissões sobre tal produção, em carta a Mme. 
Roger Des Genettes, em 1872: “É preciso estar louco e triplamente frenético 
para empreender um livro como esse!”. Além disso, disse também que “nes-
se tempo de avacalhamento universal”, que lhe provocava revolta, “vomitarei 
sobre os meus contemporâneos o desgosto que eles me inspiram, ainda que 

136 “romance longo de modo geral”



tenha que romper o meu peito. Bouvard e Pécuchet me obcecam a tal ponto que 
eu me transformei neles! Sua estupidez é a minha e eu morro dela”.137 

Bouvard e Pécuchet pretendia mostrar esse jogo; seria a “vingança moral” 
aos seus contemporâneos. Esses personagens seriam a representação da socie-
dade e seus imbróglios. Enquanto Emma Bovary representava uma figura femi-
nina vazia, envolvida com as leituras românticas e submersa numa atmosfera 
burguesa falida como o casamento, os dois copistas representam o indivíduo 
do século XIX aspirando conhecimento e progresso, em busca do desenvolvi-
mento da civilização. 

3. IDEIAS ALHEIAS E A COMPOSIÇÃO DE BOUVARD E PÉCUCHET 

Podemos afirmar que todo texto tem a influência de outro na sua compo-
sição, de forma direta ou indireta. Flaubert não pretendia se apossar da autoria 
das teorias que empregou em seu romance. Pelo contrário, ele apossou-se de 
ideias, porém não suprimiu a autoria alheia. Ou seja, ele trouxe conceitos da 
realidade cientifica e a da sociedade da época e inseriu em sua obra, com o 
intuito de criar uma enciclopédia da estupidez humana, de mostrar através da 
arte, uma sátira da realidade e presença da tolice. 

O trabalho do escritor, então, é reajustar essas referências bibliográficas 
enciclopédicas que ele reuniu na atmosfera fictícia da prosa. Esse ato aqui res-
saltado, pode ser justificado pela fala de Antoine Compagnon que diz que 

O trabalho da escritura é uma reescritura, visto que se trata de converter elementos separados 
e descontínuos num todo contínuo e coerente [...] Reescrever, realizar um texto a partir de seus 
fragmentos, é arranjá-los ou associá-los, fazer as ligações ou as transições que se impõem entre os 
elementos presentes. Toda escritura é colagem e glosa, citação e comentário (apud SAMOYAULT, 
2008, p. 35). 

A partir dessas identificações, das múltiplas vozes encontradas em Bou-
vard e Pécuchet, podemos afirmar que Flaubert se apossa de ideias alheias, cola 
em sua obra e traz com isso um novo contexto para as definições através de 
seus personagens, ou seja, dissimula essas definições no Dicionário. Essa he-
terogeneidade textual, esse empréstimo de conceitos é afixado em outro texto, 
pode ser comparado a técnica da colagem pictórica, ou seja 

A prática de citação literária pode aparentar-se então com o princípio da colagem pictórica pregada 
pelo cubismo, depois pelo surrealismo. Introduzindo pedaços ou fragmentos de objetos estranhos 
à arte, diretamente emprestados do real, trata-se de colar a vida na arte, de fazê-la aparecer sem 
transformação e de embaraçar assim as fronteiras entre a arte, a ficção e a realidade (SAMOYAULT, 
2008, p. 36). 

137 Apud, CAMPOS, 1978, p. 17-18.



A partir disso, a seguir, analisaremos um trecho da obra Bouvard e 
 Pécuchet, que mostra a colagem de ideias de outros autores, sendo confronta-
das e ridicularizadas pelas contradições de argumentos, que coloca em questão 
a seriedade científica: 

[...] O ideal de ambos era Cornaro, o fidalgo veneziano que, graças a um regime rígido, foi muito 
longevo. Sem chegar a imitá-lo totalmente, poderiam tomar as mesmas precauções, e Pécuchet 
retirou, da sua biblioteca, o Manual de higiene do doutor Morin. 
Como haviam conseguido viver até então? Os pratos que gostavam eram proibidos. Germaine, con-
fusa, não sabia mais o que lhes servir. (FLAUBERT, 2007, p. 108). 

Nesse trecho, Bouvard e Pécuchet confrontam teorias e não sabem o que 
de fato seguir. Os personagens ao se depararem com tais absurdos questionam 
cada conceito lido: não entendem nada, tentam pôr em prática e fracassam. 
Mesmo assim, restam-lhe esperança, pois insistem em outras áreas e leituras, 
até concluírem que tudo não passa de uma ilusão e de uma soma de equívocos 
intelectuais e científicos que se afirmam hoje e se negam amanhã. 

Flaubert aqui “cola” várias teorias e as confrontam no ambiente literário, 
dando a noção de ironia e descrédito ao conhecimento enciclopédico de sua 
época. Segundo Barthes (2004, p. 62), ao citar a composição de Bouvard e Pé-
cuchet, diz que o escritor imitará sempre um gesto já existente, já dito, como se 
a criação fosse algo ilusório, ou seja, jamais original; o poder dessa “entidade” 
(que é o escritor) é de dar novos sentidos ao “já-dito”, em mesclar informações, 
criar contradições. Ou seja, um livro nada mais é que um retalho de citações 
anteriormente feitas. 

A dinâmica da obra, a cada episódio, conduz a três fases dos acontecimen-
tos: a ideia de uma nova área a ser explorada, a experimentação (em alguns 
casos a documentação), o fracasso após por me prática e ao final, a frustração 
acompanhada do desânimo. E tudo volta a se repetir a cada capítulo. 

Bouvard e Pécuchet quando chegam à nova propriedade em Chavignolles, 
estão nutridos de boa fé em exercer seus intentos intelectuais: para cada aérea 
do conhecimento que ambos se aventuram, cada uma delas apresentam falhas, 
que os livros reais não denunciam. Essa repetição de fatos nos leva a uma mo-
notonia, a uma previsão do que vai acontecer no decorrer da obra. 

Flaubert definiu outros personagens que assistem as proezas dos dois ho-
mens, os quais ambos ironizam por considerá-los empíricos e simples por não 
utilizarem os ensinamentos dos livros. Um deles é Vaucorbeil, medico famoso 
da região, o conde Foureau, ex-deputado, Marescot, o tabelião, o abade Jeufroy 
e a viúva senhora Bordin. Esses personagens são a representatividade da bur-
guesia, que mais uma vez o escritor ironiza. 



Outro diferencial é a noção de tempo e espaço fragmentado. Flaubert nos 
remete a saltos de tempo. A questão cronológica se funde com a narrativa e 
o leitor não sabe com certeza o quanto de tempo se passou. Por exemplo, no 
Capítulo II, quando os dois homens se aventuram nas técnicas agrícolas e en-
frentam problemas com seus empregados: 

Grandes confusões acabaram acontecendo. A moça que cuidava das galinhas engravidou. Contrata-
ram casais. As crianças proliferaram, vieram os primos, as primas, os tios, as cunhadas. Uma horda 
vivia à custa deles e resolveram se revezar para dormir na fazenda (FLAUBERT, 2007, p. 65). 

Não é possível saber ao certo quanto tempo se passou de uma situação 
a outra. “O tempo infla a ponto de invocar gerações” (DORD-CROUSLÉ, 2007, 
p.34). Nessa citação, podemos perceber a cada frase citada, uma nova realidade 
se instaura com a sua noção de temporalidade. Essa fragmentação de ações não 
nos permite determinar ao certo o que de fato se passa, ou seja, não há o com-
promisso em descrever a realidade, e sim, dar o tempo que a narrativa solicita. 

No capítulo VIII, cansados das sucessões de fracassos, os personagens 
passam a duvidar de tudo “Colocavam em dúvida a probidade dos homens, a 
castidade das mulheres, a inteligência do governo, o bom senso do povo, em 
suma, minavam as bases” (FLAUBERT, 2007, p. 268). A partir dessas descren-
ças e frustrações, Bouvard e Pécuchet expressam total desprezo pela tolice, to-
mando consciência da sua existência: 

Então, uma faculdade lastimável desenvolveu-se em seu espírito: a de ver a tolice e não tolerá-la 
mais. Ficavam tristes com coisas insignificantes: os anúncios nos jornais, o perfil de um burguês, 
uma reflexão idiota ouvida por acaso. 
Ao pensar no que se dizia em seu vilarejo e que, até entre os antípodas, havia outros Coulons, ou-
tros Marescots, outros Foureaus, sentiam recair sobre si como que o peso de toda a Terra. 
Não saíam mais, não recebiam ninguém (FLAUBERT, 2007, p. 268). 

Essa conscientização torna-se insuportável, a ponto de torná-los reclusos 
em seus próprios mundos. Nesse momento, Flaubert transfere sua concepção 
de tolice e sua indignação temática para seus personagens: Bouvard e Pécuchet 
passam a serem seus porta-vozes. Todo o entusiasmo em buscar o saber e co-
locá-lo em prática se anula.  

Os dois personagens, que inicialmente acreditavam e respeitavam os en-
sinamentos teóricos dos livros, entram em um estado de plena desilusão. Con-
sequentemente, passam a copiar tudo que encontram pela frente: recortes de 
jornal, anúncios, livros velhos, cartas e cartazes. Apossam-se desses “materiais 
aleatórios e desprezados” e sentem necessidade de classificá-los. A partir da 
temática do que copiam, concebem classificações, de cunho político, literário, 
científico etc. 



Surge o Dicionário de ideias feitas. Bouvard e Pécuchet não refletem sobre 
o que copiam. Simplesmente se entregam ao ato vazio da cópia; voltam a ser 
o que eram no início da narrativa. Isso nos remete a colagem e a negatividade 
anunciada pelas vanguardas do século XX, causando um choque.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Bouvard e Pécuchet foi uma vingança moral no século XIX que ainda refle-
te no século XX. Gustave Flaubert forjou o romance tradicional, tematicamente 
e estruturalmente, com Madame Bovary, porém o transpôs em sua última obra. 
A questão da fragmentação e da colagem de ideias alheias foram anunciadas 
no século XIX inspirando escritores contemporâneos a compor seus novos 
conceitos de narrativas. A questão do dialogismo e da intertextualidade foram 
trabalhadas na obra de forma a ironizar o saber enciclopédico da época pós-re-
volução francesa, e tempos depois, será utilizado para criar uma nova estética.

Escrita esquemática, refinada e sistemática, onde o enredo é dissolvido e 
nada acontece, o narrador acaba sendo diluído a uma voz anônima e impessoal 
que já não é o pressuposto oficial da ficção, ou seja, a obra é talvez o “Livro 
sobre nada” sonhado por Flaubert. Borges afirma que “As negligências, os des-
déns ou liberdades do último Flaubert desconcertaram os críticos; creio ver 
nelas um símbolo. O homem que com Madame Bovary forjou o romance realis-
ta foi também o primeiro a rompê-lo” (apud CAMPOS, 1978, p. 15). 

Em sua forma de questionar a linguagem, esse romance inacabado de 
Flaubert é um tipo de experiência que definiu a morte do romance clássico, 
e inaugurou a estrutura do romance adotadas por Joyce, Kafka e Beckett na 
modernidade.

REFERÊNCIAS 

CAMPOS, Augusto de. O Flaubert que faz falta. In: A margem da margem. São Paulo: Companhia das Letras, 1978. 
DORD-CROUSLÉ. Stéphaine. Bouvard et Pécuchet de Flaubert: une «encyclopédie critique en farce». Paris: Belin, 

2000. 
____. Stéphanie. Prefácio. In: FLAUBERT, Gustave. Bouvard e Pécuchet: Acompanhada do Dicionário de idéias feitas. 

Tradução de Marina Appenzeller. São Paulo: Estação liberdade, 2007. 
FLAUBERT, Gustave. Bouvard et Pécuchet. Présenté par Raymond Queneau, Paris: Le livre de poche, Texte Integral, 

1959. 
____. Bouvard e Pécuchet: Acompanhada do Dicionário de idéias feitas.Trad. Marina Appenzeller. São Paulo: Estação 

liberdade, 2007. 
GALÍNDEZ-JORGE. Verónica. Fogos de artifício: Flaubert e a escritura. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. 
LECLERC ET GIRARD. Yvan et Danielle. Correspondance. Édition électronique (org.). Disponível em: <http://flau-

bert.univ-rouen.fr/correspondance/edition/> Acesso em: 02 jan. de 2018. 
MAUPASSANT, Guy de. Gustave Flaubert. Trad. Betty Joyce. Campinas, SP: Editora Pontes, 1990. 
SAMOYAULT, Tiphaine. A Intertextualidade. São Paulo: Aderaldo e Rotschild, 2008. 



A PALAVRA E O DESEJO:
nuances da errância em Madame Bovary 

Roberto Carlos de Santana Jesús138 
Maria de Fátima Vilar de Melo139 

Glória Maria Monteiro de Carvalho140 

Resumo: Este trabalho enfoca uma breve análise do romance Madame 
Bovary do escritor francês Gustave Flaubert, sendo priorizados aspectos da 
errância do desejo e da palavra na vida da heroína Emma Bovary. Recorta-se 
os campos da Literatura e em menor medida, da Psicanálise de Freud e Lacan, 
através dos processos metafóricos e metonímicos. Ressaltamos que esta inves-
tigação se ancora onde a linguagem tropeça, apontando para o fato de que em 
qualquer ponto do encadeamento significante há uma possibilidade de rotura, 
lapsos, fratura, produzindo uma deriva de sentido. Emma Bovary deixar ver a 
figura da mulher de uma época em que vogava os arroubos napoleônicos de 
excitação e ebulição social e política da França do século XIX. Emma é moça so-
nhadora criada um pouco na casa paterna e um pouco no convento, leitora er-
rante de obras diversificadas que abrangia desde títulos clássicos a romances 
de folhetim. Assinante de revistas e jornais; estudou Eugênio Sue, leu Balzac, 
George Sand entre outros, e devorava, sem perder uma palavra, todas as notí-
cias das primeiras representações teatrais, em busca de supostas gratificações 
imaginárias para os seus apetites desenfreados. Sonha viver um grande roman-
ce ao lado do seu marido, e frustrada, termina fracassando no casamento. Por 

138 Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorando em Ciências da 
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conta da vida fantasiosa, Emma Bovary sai em busca de amantes e vive numa 
espécie de montanha russa emocional, com bruscas mudanças, o que supos-
tamente comprometeu suas escolhas, levando-a a desejos fugidios e erráticos. 
Não conseguia refrear seus sentimentos nem abdicar de suas paixões, vai des-
lizando de significante a significante, de lugar em lugar, do leito conjugal ao 
adultério. Guiada por um não querer saber, tem sua vida calcada na repetição, 
no retorno errante dos significantes, em busca daquilo que é faltoso, impossí-
vel de ser assimilado. A errância com a palavra e com o desejo não permite a 
Emma um lugar de inserção na sociedade da época. E nessa errância, à deriva, 
a protagonista embriaga-se, evenena-se nas paixões e desliza para o suicídio. 

INTRODUÇÃO

O Romance do escritor francês Gustave Flaubert Madame Bovary se nota-
bilizou como a obra mais representativa do realismo francês. O Romance co-
meçou a sair em 1836 na Revue de Paris e foi publicado como livro em 1857. A 
obra acarretou-lhe um processo por “ofensa à moral pública e religiosa”. Pou-
co compreendido em sua época, Madame Bovary é considerado como um dos 
mais importantes romances da literatura francesa.

A obra flaubertiana está dividida em três grandes partes que, a príncipio, 
não obedecem a uma ordem cronológica, e cada parte contém vários capítu-
los. O primeiro capítulo da primeira parte começa narrando a vida de Char-
les Bovary (esposo de Emma) aos oito anos de idade, num desfeche jocoso no 
primeiro dia de aula, e prossegue até o casamente de Charles com uma viúva 
da cidade de Rouen. Emma só entra em cena no segundo capítulo da primeira 
parte, e desaparece após a narrativa do suicídio no antipenúltimo capítulo – o 
oitavo - da terceira parte. O romance se encerra com a morte de Charles Bovary 
no capítulo onze, da terceira e última parte.

Emma Rouault, a principal protagonista do romance, é uma moça sonha-
dora, criada um pouco na casa paterna e um pouco no convento da cidade de 
Rouen, onde ingressou quando tinha treze anos. Lê todo tipo de literatura, em-
briagando-se com romances de folhetim, fica cheia de ideias românticas e não 
consegue discernir a diferença de um grande autor, para outro autor cuja lite-
ratura é pobre e inferior:

Tratava-se só de amores, de amantes de damas perseguidas que desmaiavam em pavilhões solitá-
rios [...] cavalos arrebentando todas as páginas [...] perturbações do coração, juramentos, soluços, 
lágrimas e beijos. [...]. Emma lera Paulo e Virginia, sonhara com a cabana de bambus, com o preto 
Domingos, com o cão fiel e, principalmente, com a doce amizade de algum irmãozinho, […]. Duran-
te seis meses, aos quinze anos Emma sujou as mãos no pó dos gabinetes de leitura. Mais tarde, com 
Walter Scott, apaixonou-se por coisas históricas, [...] passavam os dias com o cotovelo apoiado ao 
peitoril e o queixo na mão, à espera de ver surgir do extremo horizonte algum cavaleiro de pluma 



branca, galopando num cavalo preto. [...] São Luís com o seu carvalho, Bayard moribundo, algumas 
atrocidades de Luís XI (FLAUBERT, 1979, p. 26).

Contrariando a ordem cronológica dos acontecimentos, no capítulo sexto, 
Flaubert nos conta onde e de que forma Emma Rouault foi iniciada na literatura. 

No convento, apesar do ambiente de clausura conventual, havia uma se-
nhora idosa que frequentava o local semanalmente para fazer trabalhos na 
rouparia. Essa idosa era solteirona, de antiga família fidalga empobrecida após 
a revolução, e encarregava-se de fazer o deslizamento entre o claustro e o mun-
do externo: “contava histórias, trazia novidades, levava recadinhos para fora e, 
em segredo, emprestava às mais crescidas algum romance que levava sempre 
no bolso do avental [...]” (FLAUBERT, 1979, p. 33). 

Romances e histórias que encontraram no coração de Emma terreno fér-
til para florescer “[...] a atraente fantasmagoria das realidades sentimentais”. 
(FLAUBERT, 1979, p. 33). 

Depois do curto período no convento e após o falecimento de sua mãe, 
Emma Roualt retorna a casa paterna, à herdade dos Bertaux, abandonando a 
vida na clausura, alegando estar equivocada quanto à vocação. Pouco tempo 
depois, casa-se com Charles Bovary - quando ele ainda estava se recuperando 
do luto pela perda da mulher - e mudam-se para a cidade de Tostes, um luga-
rejo um pouco maior do que sua vila natal, conforme a narrativa dos capítulos 
terceiro e quarto.

Na primeira parte do Capítulo IV até o final do capítulo oitavo, Flaubert 
narra a chegada do casal Bovary à cidade de Tostes. Flaubert tece os detalhes, 
utilizando em larga escala os recursos do tropo metonímico, para descrever o 
que seria a vida errática de Emma Bovary, expondo-a às mais terríveis chagas, 
falhas e outros gêneros de imperfeições, nos eventos da vida como viagens, 
bailes, passeios, logros, espetáculos, a rotina, os desejos, o tédio, a vida apática 
na sociedade burguesa e, por fim, a desilusão com o casamento: “Meu Deus, por 
que me casei?” (FLAUBERT, 1979, p. 38). 

Essa heroína, ao casar-se, cometera outro equívoco: “[...] julgara sentir 
amor, mas, como a ventura resultante desse não aparecia, com certeza se enga-
nara, pensava ela”. (FLAUBERT, 1979, p. 30). A frustração de Emma Bovary com 
o casamento tinha motivos óbvios: “Charles já não lhe parecia mais amoroso 
nem agitado” (FLAUBERT, 1979, p. 37). O Sr. Bovary era do campo, um homem 
insulso, negligente, de competências medianas, de poucas pretensões na vida, 
um homem sem ambições. “[...] a conversa de Charles Bovary era plana como o 
passeio da rua, e as ideias de toda a gente desfilavam nela (nas conversas) com 
seu feitio vulgar, sem provocar comoção, riso ou devaneio.” (FLAUBERT, 1979, 
p. 35, grifo nosso).



Emma Bovary se interrogava “E procurava saber qual era, afinal, o signi-
ficado certo, nesta vida, das palavras ‘felicidade’, ‘paixão’, ‘embriaguez’ que nos 
livros pareciam tão belas” (FLAUBERT, 1979, p. 30, grifos nossos). A Sra. Bovary 
“[...] perguntava a si mesma se não haveria um meio, por quaisquer combina-
ções do acaso, de encontrar outro homem” (FLAUBERT, 1979, p. 38). E conse-
guiu se relacionar com mais de um.

No capítulo nono, Flaubert, grosso modo, descreve os seguintes tópicos 
em relação a Emma Bovary: a) leituras: “Emma era a apaixonada de todos os 
romances, a heroína de todos os dramas, a vaga ‘ela’ de todos os volumes e ver-
sos [...]” (FLAUBERT, 1979, p. 198). “Assinou a Corbeille, jornal das senhoras, e 
o Silfo dos Salões. [...] Estudou, em Eugênio Sue, descrições de mobiliários [...] 
leu Balzac e George Sand, procurando satisfações imaginárias para os seus ape-
tites pessoais”. (p. 47-48); b) as tristezas: “Quanto mais próximas lhe ficavam 
as coisas, mais seu pensamento se afastava delas [...] ao passo que para além 
se estendia, a perder de vista o imenso país da felicidade e das paixões” [...] 
cada vez mais triste, desejava encontrar-se já no dia seguinte.” (p. 48-50); c) 
as irritações com o marido e o futuro: “Que pobre diabo! que pobre diabo!”; 
para Emma Bovary, “[O] futuro era um corredor escuro, que tinha no extremo, 
a porta bem fechada [...] agora ela deixava tudo cair ao léu” (p. 51-53); d) as 
crises: “Empalidecia e tinha sobressaltos do coração [...] Às vezes tagarelava 
com uma abundância febril; a estas exaltações sucediam topores repentinos, 
em que permanecia sem falar e sem se mover. [...] começou a beber vinagre 
para emagrecer, adquiriu uma tossezinha seca e perdeu totalmente o apetite” 
(p. 54), situação que levou Charles imaginar que as queixas e as doenças resi-
diam em alguma influência do local. 

Decidiram mudar da cidade de Tostes para o burgo de Yonville-l’Abbaye. 
As mudanças pareciam não pesar sobre Emma, pelo menos do ponto de vista 
geográfico: “[...] A mim me divertem as mudanças; gosto muito de variar de 
lugar.” (FLAUBERT, 1979, p. 63). “Quando partiram de Tostes, no mês de março, 
a Sra. Bovary estava grávida” (FLAUBERT, 1979, p. 54).

Na segunda parte do livro o autor inicia o relato com as caracterísiticas 
rústicas do novo lar dos Bovary, Yonville-l’Abbaye: “situa-se nos confins da Nor-
mandia, da Picardia e de Ile-de-France, região bastarda, onde a linguagem não 
tem acentuação.” (FLAUBERT, 1979, p. 55). Lugar difícil, esquecido no tempo 
e de poucos atrativos. “Nada mais há para ver-se em Yonville [...]. Deixando à 
direita e seguindo-se pela base da encosta de São João, em breve se chega ao 
cemitério. (FLAUBERT, 1979, p. 57). A morte de Emma não estaria muito longe. 

Mais uma decepção a caminho. O capítulo terceiro da segunda parte do ro-
mance anuncia que Emma estaria prestes a dar à luz: “Desejava que fosse um 
menino; havia de ser forte e moreno e chamar-se-ia Jorge [...] ter um filho varão 



era como uma desforra [...]”. Charles se antecipou e disse-lhe: [...] É uma menina! 
Ela (Emma) virou a cabeça e desmaiou” (FLAUBERT, 1979, p. 70, grifo nosso).

Não muito tempo depois, o pensamento de ter outro homem torna-se rea-
lidade. Flaubert escreve outro capítulo do livro e da vida de Emma Bovary. Vi-
ramos a página e, no capítulo quinto, vemos a Sra. Bovary apaixonar-se pelo 
jovem Léon Dupuis, o escrivão do cartório da cidade. “Emma o achava encanta-
dor, não tirava os olhos dele [...] – É encantador! Encantador... Mas não amarás 
alguém? [...] – a quem? Ora, a mim! (FLAUBERT, 1979, p. 80), considerava em 
pensamentos. E adiantando-se mais ainda [...] objetou a Sra. Bovary. Não! Por-
que bradar contra as paixões? Não são a única coisa bela que há sobre a terra, 
a origem do heroísmo, do entusiasmo, da poesia, da música, das artes, de tudo, 
enfim?” (FLAUBERT, 1979, p. 109). Com esse álibi, Emma se apaixona nova-
mente, desta feita por Rodolphe Boulanger, um homem mais velho, um bon 
vivant, habitante dum castelo nas circunvizinhanças de Yonville. 

O capítulo nono da segunda parte revela o encontro amoroso entre a Sra. 
Bovary e o Sr. Boulanger, dito em tom de insinuações, características da escri-
tura flaubertiana: “[...] em prantos, com um longo frêmito e ocultando o rosto, 
ela entregou-se” (FLAUBERT, 1979, p. 121). 

Depois, como se estivesse realizando as fantasias da puberdade (reminis-
cências), “Lembrou então as heroínas dos livros que lera e a legião lírica daque-
las mulheres adúlteras [...]. Como num grito de vitória, dizia para si mesma: - te-
nho um amante! Um amante!” (FLAUBERT, 1979, pp. 117 e 122, grifos nossos). 

Diferentemente do primeiro amante - o jovem Léon Dupuis -, o Sr. Boulan-
ger foi a paixão enlouquecida da Sra. Bovary: “Sou tua serva e tua concubina! 
Tu és meu rei, meu ídolo! Tu és bom, és belo, és inteligente, és forte!” (FLAU-
BERT, 1979, p. 144).

Essa paixão transforma completamente a camponesa: “Onde aprendera 
aquela corrupção, quase imaterial à força de ser profunda e dissimulada? Pela 
diversidade de seu caráter, alternativamente mística ou alegre, faladora, taci-
turna, arrebatada, indolente [...]” (FLAUBERT, 1979, p. 198-207). O autor con-
clui que “em consequência de suas relações amorosas, a Sra. Bovary mudou de 
conduta. Seu olhar se fez mais ousado [...]”. (FLAUBERT, 1979, p. 144).

A intensa paixão fez a Sra. Bovary arquitetar juntamente com Rodolphe 
Boulanger um plano de fuga. Iria abandonar o lar em busca de novas aventuras. 
Finalmente, Rodolphe desistiu. Escreveu uma carta de despedida: “Coragem, 
Emma! Coragem! Não queria fazer a desgraça da tua existência [...]” (FLAU-
BERT, 1979, p. 153). Decepcionada, perplexa, perturbada, a Sra. Bovary tenta 
suicídio: “Emma sustinha-se na beira, quase pendurada, rodeada pelo vácuo. O 
azul do céu empolgava-a, o ar circulava-lhe na cabeça oca; nada mais teria de 



fazer senão ceder, deixar-se levar; [...].” (FLAUBERT, 1979, p. 154). A protago-
nista é salva pelo marido, Charles Bovary.

No capítulo oitavo da terceira e última parte do romance, Flaubert dá indí-
cios de que uma grande tempestade se aproxima. Logo após sair do castelo de 
Rodolphe, Emma, aturdida, fora si, deambulava, caminhava trôpega, prestes a 
fazer o fechamento da sua errante história. 

Emma endividara-se com aquisição de roupas, móveis e outros bens su-
pérfluos, o que ocasionou a penhora de todos os bens dos Bovary. Em deses-
pero “[…] aos que encontrou pediu dinheiro, protestando que precisava muito 
dele e que restituiria. Alguns lhe riram na cara; todos lho recusaram” (FLAU-
BERT, 1979, p. 121).

A Sra. Bovary procura por seus amantes, Léon, em seguida por Rodolphe 
em busca de ajuda financeira: “Pois bem! Estou arruinada Rodolphe! E tu vai 
emprestar-me 3.000 francos. […] Não os tenho minha querida senhora” (FLAU-
BERT, 1979, p. 121, grifo nosso). Ela censura o desprezo do amante num dis-
curso emocionante!

Emma sai da casa de Rodolphe em estado de alucinação, perdida, tentando 
achar o caminho de casa “O solo, debaixo dos pés, era mais movediço que uma 
onda, e os valados pareciam-lhe imensas vagas escuras, num cachoar contínuo” 
(FLAUBERT, 1979, p. 233).

No desespero, vai em direção a farmácia do Sr. Homais, entra num compar-
timento, destampa um frasco azul, toma nas mãos um punhado do pó branco 
(arsênico) e imediatamente se põe a comê-lo. Depois segue o caminho de casa. 
O efeito do veneno é lento, Emma agoniza na cama; solta o corpo depois de uma 
forte convulsão [...] “todos se aproximam. Emma não existia mais” (FLAUBERT, 
1979, p. 242). 

Em resumo, à procura de um suposto saber implícito nas palavras a res-
peito da vida, a heroína de Flaubert deambula no itinerário errante, num des-
lizamento de sentidos, de significante em significante até o suicídio na cidade 
de Yonville:



Este trabalho enfoca uma breve análise do romance Madame Bovary do es-
critor francês Gustave Flaubert, sendo priorizados os aspectos da errância do 
desejo e da palavra na vida de Emma Bovary. Recorta os campos da Literatura, 
da Linguística e da Psicanálise de Freud e Lacan.

Articulando esta reflexão ao campo da linguística, mencionamos as abor-
dagens de Ferdinand de Saussure sobre a língua no Curso de Linguística Geral 
(CLG). Este teórico afirma que as relações entre os signos estão dispostas em 
dois eixos, a saber: a) paradigmático - concerne às relações associativas entre 
as palavras que, tendo algo comum entre si, associam-se na memória dos fa-
lantes, formando grupos. Trata-se de relações in absentia; e b) sintagmático – 
refere-se às relações que ocorrem in presentia, correspondendo ao modo pelo 
qual as palavras se combinam dentro de um sintagma. Elas têm como base o 
caráter linear do signo linguístico que exclui a possibilidade de se pronunciar 
simultaneamente dois elementos.

Já o linguista russo Roman Jakobson (1956 [1963]) ao desenvolver pes-
quisas sobre as afasias e a poética, sublinhou duas formas de arranjos do signo 
linguístico que dirigem a produção da fala, são elas: a) combinação - os signos 
são formados por signos constituintes e/ou surgem junto a outros signos. Es-
sas relações de arranjo são nomeadas de contiguidade; e b) seleção - implica a 
possibilidade de substituir um dos signos por outro equivalente por um aspec-
to e diferente por outro.

Por sua vez, Lacan se apropria dos trabalhos no campo da linguística de 
Saussure, e com maior ênfase em Jakobson para pensar processos metafóricos 
e metonímicos na formação do inconsciente, reflexão também posta por Freud 
ao explorar os mecanismos de defesa do sonho: condensação e deslocamento.



Em psicanálise, a errância é constitutiva do sujeito, a saber, a condição er-
rante do desejo. Em Emma Bovary, aparece nos equívocos e tropeços de forma 
exacerbada, potencializada em função de sua neurose. Emma não conseguiu 
encontrar um lugar para si na sociedade da época

Assim, interessa-nos particularmente, nesta investigação, os tropeços, as 
falhas da linguagem, apontando para o fenômeno de que, em qualquer ponto 
do encadeamento significante, há uma possibilidade de rotura, lapsos, fratura, 
produzindo uma deriva de sentido. 

Sublinhamos que Emma Bovary deixa ver a figura da mulher de uma épo-
ca em que vogavam os arroubos napoleônicos de excitação e ebulição social e 
política da França do século XIX. 

A ERRÂNCIA COM A PALAVRA E COM O DESEJO EM EMMA BOVARY 

A errância de Emma Bovary é um aspecto que se verifica em todo o trans-
curso do romance flaubertiano. Desde o ingresso para ser educada no conven-
to das Ursulinas, localizado na cidade Rouen, passando por outros episódios 
como o casamento, a gestação, o amor dos amantes, até sua morte com o pó 
arsênico na cidade de Yonville-l’ Abbaye. 

Destacamos um parágrafo com a qual o autor do romance realça em Emma 
Bovary - protagonista central - a falta da palavra: “E procurava saber qual era, 
afinal, o significado certo, nesta vida, das palavras ‘felicidade’, ‘paixão’, ‘embria-
guez’ que nos livros pareciam tão belas.” (FLAUBERT, 1979, p. 30).

Lacan nos diz que “a palavra tem peso em si mesma. Antes de ser redutível 
a uma outra significação, ela significa em si mesma alguma coisa de inefável e 
uma significação que remete antes de mais nada a significação enquanto tal” 
(LACAN, 1992, p. 43). 

Segundo Lebrun (2010), a errância não apenas conduz à exclusão, ao 
abandono, mas pode surgir como uma defesa, um modo de reinventar a vida, 
escapando do esmagamento do desejo, do anonimato e marcação vazia de uma 
falsa nomeação. 

Flaubert esclarece o que fez o marido da Sra. Bovary escolher Yonville-
-l’Abbaye – local de linguagem tosca - para morar: “[...] cujo médico, um refu-
giado polonês, tinha se mudado na semana anterior” (FLAUBERT, 1979, p. 54). 
O médico substituído pelo Sr. Bovary era estrangeiro, um exilado.

Quando o casal Bovary fixa moradia na cidade de Yonville-l’Abbaye, apesar 
de ser um local marcado pela presença de errantes, configurava-se uma nova 
possibilidade de reinvenção da própria vida, o que Emma tanto almejava na 
realização do desejo.



O desejo também é errante, nos diz Lacan (1957-58/1999). Esta errância 
está relacionada a qualquer tipo de satisfação, que “aquilo com que o desejo 
confina, não mais em suas formas desenvolvidas, mascaradas, porém em sua 
forma pura e simples, é a dor de existir [...], uma dor infinita”, (LACAN, 1992, p. 
350, 72). 

Outra característica importante do procedimento flaubertiano, segundo 
Galindéz-Jorge (2009), é o deslocamento e a condensação, no que tange a ex-
ploração de pequenos detalhes, sejam objetos ou impressões pessoais, que se 
deslocam para, posteriormente, ser condensados, sob forma de metonímia e 
de metáfora. 

Podemos relacionar os processos metafóricos e metonímicos em Lacan 
como possibilidade de pensar o desejo em Emma Bovary. Ela supostamente 
desejava que o marido, Charles Bovary fosse um homem famoso, um médico 
bem sucedido e fizesse parte da alta sociedade burguesa da época. 

Quinet (2009) fala da característica do desejo como sendo metonímico, 
deslizando na cadeia significante. Portanto, “o desejo é a metonímia da falta. O 
desejo é fugidio, está sempre mais adiante, deslizando de significante em signi-
ficante”. (QUINET, 2009, p. 50).

Em busca de novos significantes que possa representá-la, Emma engra-
vida e tem uma filha, Bertha. Todavia deseja que o rebento fosse homem: “Ele 
seria forte e moreno e se chamaria Georges” (FLAUBERT, 1979, p. 106). Mais 
um desejo insatisfeito. 

Por isso, Emma apostava nas mudanças como forma de sustentar a espe-
rança em algo novo. “Ela não podia acreditar que as coisas pudessem surgir 
sempre iguais em lugares diferentes; e, uma vez que a parte já vivida fora má, 
tinha esperança de que a que lhe restava viver havia de ser melhor (FLAUBERT, 
1979, p. 67). 

Mas a mesmice de Charles não podia corresponder a um abismo insaciável 
de desejos, a saída encontrada por sua esposa foi buscar nos braços dos aman-
tes o amor que ela dizia faltar. 

O jovem Léon Dupuis se sente sufocado na relação e sucumbe ao exigente 
amor de Emma: “[…] O que o encantava outrora, assustava-o um pouco ago-
ra. Aliás revoltava-se contra a absorção, cada vez maior, da sua personalidade” 
(FLAUBERT, 1979, p. 297). 

Posteriormente, Emma se envolve com Rodolphe Boulanger, homem de 
mais idade, solteirão, bon vivant, que habitava num castelo cercado de luxo e 
prazeres. 

Abrimos aqui parênteses para conjecturar que esta característica da es-
critura flaubertiana nos remete ao texto freudiano de 1914, Recordar, Repetir e 



Elaborar, em que o sujeito está impedido de recordar o que esqueceu e recal-
cou, expressando-o por meio da ação repetida (FREUD, 1996).

Nesse sentido, Lacan faz a seguinte observação: “Toda a história da des-
coberta de Freud da repetição como função só se define com mostrar assim a 
relação do pensamento com o real” (LACAN, 1988, p. 52). 

A repetição apresenta-se como um obstáculo ao princípio do prazer, exa-
tamente por ser definida como o retorno daquilo que permanece idêntico por 
não possuir inscrição possível. “O real é aquilo que retorna sempre ao mesmo 
lugar - a esse lugar onde o sujeito não o encontra [...] a repetição não é repro-
dução” (LACAN, 1988, p. 64). 

Parece-nos que Flaubert organiza o romance e apresenta Emma Bovary 
num modo de vida instável, hiatos de euforia e depressão, fatores presentes na 
histeria, ao passo que as inúmeras expectativas, em relação à vida, não encon-
travam ressonância. Seus desejos e paixões fizeram enfermar sua alma, num 
círculo vicioso e repetitivo. 

Quando Emma deseja o corpo dos seus amantes, não é o corpo enquanto 
objeto natural que está sendo desejado, mas o corpo historicamente constituí-
do, o corpo desejado por outros desejos (GARCIA-ROZA, 2009). 

Em seu conceito exigente de amor, Emma se faz deslizar de amor e aman-
tes, de corpo-em-corpo, como representamos no quadro abaixo:



Do desejo, da paixão e dos amores ao significante veneno, que também 
aparece dando sustentação à estrutura do romance. Este significante vai per-
meando a vida errante de Emma. Desliza de um tipo do veneno o qual fora ina-
lado via leitura dos livros romanescos – que deveria ter outra funcionalidade, a 
saber, de propiciar-lhe uma espécie de sobrevida -, até o pó venenoso arsênico 
que, por fim, arrebata-lhe a vida.

BREVES CONSIDERAÇÕES

Ao longo deste artigo, trabalhamos com aspectos da linguagem, com ên-
fase na errância com relação à palavra, e à errância do desejo, na obra literária 
Madame Bovary, do romancista francês Gustave Flaubert.

Na errância da palavra, esta falta da palavra que insistia na vida enigmáti-
ca de Emma, revela uma certa precariedade de recursos, pelo modo em que ela 
habitava a linguagem, por onde se tomaria a fala. 

Segundo Scotti (2003, p. 33-34 e 123) “Emma Bovary não é uma histérica 
dos tempos de Charcot ou do Freud do início da Psicanálise [...] é um exemplo de 
estrutura histérica”, caracterizada por elementos de fantasias e fracassos, “[..] 
desejo de ser por uma falta-em-ser, castração do ser no campo da linguagem.”



Ao explorarmos estes aspectos, enfatizamos que Flaubert se utilizou do 
gênero literário em seu traço mais dramático de Emma Bovary, que, na errân-
cia da palavra e do desejo, faz diferentes tipos de deslocamentos, concretos e 
inconscientes, deslizando de significante em significante, de lugar em lugar, de 
vilarejo à cidade: às paixões desenfreadas; do leito matrimonial aos adultérios: 
Léon e Rodolphe; da palavra falada às cartas; das invenções doentias às parali-
sias, afonias e desmaios; do veneno inoculado pela literatura romanesca ao pó 
arsênico; e finalmente, na passagem ao ato, o suicídio da nossa heroína.

Em breve conclusão, cito Lacan “Les-Non-Dupes errent”, os-que não se-dei-
xam-levar erram. 

Lebrun (2010, p. 90), por sua vez, concita a que nos deixemos levar, “É a 
saber, que para tudo que é atinente à vida e ao mesmo tempo à morte [...] a vida 
é tão somente uma viagem”. 
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ENTRE A AUTOBIOGRAFIA E A AUTOFICÇÃO:
considerações sobre a memória da 

ditadura militar na produção ficcional 
brasileira contemporânea
João Ricardo Pessoa Xavier de Siqueira141

INTRODUÇÃO

Diante da efervescência que tem movido os setores que compõem a socie-
dade brasileira, percebe-se uma maior atenção voltada para o aspecto político, 
o que se pesa não só pela ênfase por parte de grande parte dos veículos midiáti-
cos, como também devido a mudanças estruturais que alteram e reconfiguram 
a fisionomia das instituições do nosso precoce sistema democrático. No que diz 
respeito especificamente ao nosso campo de estudo (a literatura), vale salientar 
que a inserção da temática da política na ficção brasileira encontrou solo fértil 
nas experiências vivenciadas a partir do regime de exceção que aqui se instau-
rou com o golpe militar de 1964. É o que se corrobora a partir da observação da 
produção literária que utiliza como substrato composicional a memória do regi-
me militar, demarcada pelo tom memorialístico, testemunhal e (auto)biográfico 
na medida em que se (re)constitui como resultante da experiência daqueles que 
vivenciaram o contexto repressivo da ditadura e seus nocivos efeitos. 

A produção ficcional contemporânea sobre a memória da ditadura civil-
-militar brasileira institui, pois, a literatura como esse lugar de eterno retorno, 
na medida em que se fala do passado sem suspender o presente, configurando-
-se as narrativas como movimentos/espaços inconclusos, sempre sujeitos a re-
visões. De encontro com a noção de retomada desse passado histórico enquan-
to matéria composicional da ficção brasileira contemporânea, Ricardo Lísias 
(2018) defende que o tema encontra-se em voga por razões que vão do campo 
estético ao político/institucional. Para Lísias, a relativização das fronteiras en-
tre a ficção e a não-ficção seria encabeçada pela figura do autor que, partindo 
de suas experiências pode se incorporar e se interpor à obra.142

141 Doutorando em Teoria da Literatura pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) integrado à linha de pesquisa Literatura, sociedade e memória. E-mail para contato: jricar-
dopxsiqueira@hotmail.com
142 Em matéria de capa para o Suplemento Pernambuco, afirma o autor: “Por razões estéticas, a ditadura voltou 
a ser hoje discutida pela ficção de forma mais concreta. O desinteresse pelas anacrônicas fronteiras entre ficção 



É a partir do conhecimento do trauma e da rememoração do medo carac-
terísticos ao regime militar que se instaurou no Brasil de 1964 a 1985 que se 
constituem as narrativas de um sem número de obras ficcionais que têm afluí-
do ao mercado editorial brasileiro. Tendo como pano de fundo o período co-
nhecido como os “anos de chumbo” da história brasileira, as obras podem ser 
entendidas como libelos contra o esquecimento dos horrores perpetrados pelo 
regime de exceção, na medida em que, empenhados em contestar a narrativa 
dominante, trazem de volta as vozes dos esquecidos à atualidade. Iniciativas 
como a instauração da Comissão Nacional da Verdade, na visão dos autores e 
dos críticos, não surtiram o efeito esperado no que concerne à punição efetiva 
dos algozes e na constituição de uma narrativa alternativa, que atentasse à oiti-
va das vítimas e à publicização total das atrocidades do regime militar. 

Diante do exposto, o trabalho tem como objetivo refletir sobre o exercício 
autobiográfico e autoficcional encarando-os como movimentos/indícios verifi-
cáveis na produção ficcional brasileira contemporânea. Pretende-se, portanto, 
voltar a atenção à análise dos romances Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens 
Paiva (2015), A Resistência, de Julián Fuks (2015), K: relato de uma busca, de 
Bernardo Kucinski (2016), e. As três obras articulam-se através da recomposi-
ção memorialística de traumas vivenciados a partir da experiência dos autores 
com a ditadura civil-militar brasileira. Tendo o texto literário como corpus de 
análise, buscou-se dialogar com as contribuições teóricas de autores que ver-
sam sobre aspectos inerentes aos romances, tais como: memória, autobiogra-
fia, autoficção, escrita de si, trauma e violência nas ditaduras militares.

1. BREVE SINOPSE DAS OBRAS

O romance A resistência (2015), do escritor brasileiro Julián Fuks, apresen-
ta como justificativa do enredo a busca pela origem do irmão adotivo do nar-
rador personagem (Sebastián). Ao longo dos quarenta e sete capítulos o leitor 
é conduzido pela prosa de Fuks e pelo olhar de Sebastián - narrador persona-
gem; prosa essa que oscila entre o tom confessional/(auto) biográfico e o (auto)
ficcional/mimético, na medida em que se confundem, por vezes, as trajetórias 
do próprio autor com a do narrador personagem. À medida que empreende 
uma viagem à Argentina em busca das raízes do irmão adotivo, o personagem 
principal reconstrói a história familiar, traçando uma saga que se inicia com 
a vinda dos avós da Europa, assolada pela ameaça do totalitarismo em países 

e não ficção e a compreensão de que o nome que assina uma obra faz parte dela, já que o autor deixou de existir 
como figura autônoma há décadas, fez com que os anos de exceção deixassem de ser apenas insinuados para se 
tornar questão central. Evidentemente, a estética não é a única responsável por isso: o próprio estado de absoluto 
descaso das instituições para com a necessidade tão elementar de justiça colabora para que alguns autores este-
jam se voltando para o problema.” (LÍSIAS, 2018, p. 13)



como Itália e Alemanha. Nesse sentido, a procura pelas raízes do irmão serve 
como uma espécie de “pretexto”, de motivação para Sebatián recompor a sua 
própria história, uma história marcada pelo exílio, pela busca (de si e do outro) 
e pela violência recente perpetrada pelos regimes de exceção, tanto na Argenti-
na, como no Brasil. A marca genealógica, e o peso do passado, da migração e da 
incerteza quanto ao possível futuro se fazem vislumbrar ao longo da obra, na 
qual se percebe o questionamento do personagem principal não só como for-
ma de estabelecer um diálogo direto com o leitor, mas também como forma de 
tentar apreender-se de si mesmo, de sua própria história e da formação de sua 
identidade. Vale dizer que o histórico do autor, ele próprio filho de pais argen-
tinos que migraram para o Brasil na tentativa de escapar do regime de exceção 
implantado em seu país, reforça a tônica autoficcional intrínseca à obra, posto 
haver confluência entre as figuras do autor, narrador e personagem. 

Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva (2015) trata-se de uma reto-
mada da narrativa autobiográfica iniciada com Feliz ano velho, na medida em 
que se mesclam aspectos do passado e do presente do autor e de sua família 
já abordados anteriormente no romance publicado em 1982. Embora narrada 
em primeira pessoa pelo autor, e também narrador-personagem, pode-se dizer 
que a protagonista do romance é a figura de Eunice Paiva, mãe de Marcelo e 
esposa do deputado Rubens Beiyrodt Paiva, cassado, exilado, preso, torturado 
e morto por agentes da ditadura militar. Ao longo da narrativa saltam reflexões 
sobre a natureza da memória, considerada tanto em seu aspecto sócio-histó-
rico como fisiológico. Em linhas gerais, o romance tem como pano de fundo o 
sofrimento da família que luta pelo direito de reparação em virtude do desapa-
recimento político do pai, acrescentado de reflexões em torno da memória que 
se esvai em decorrência do mal de Alzheimer, doença pela qual é acometida 
a mãe. Nessa dinâmica entre passado e presente, a memória nos é apresen-
tada como sendo algo que se pode apagar (ou ocultar), por meio da ação das 
instituições e processos políticos, ou se perder naturalmente, como é no caso 
de Eunice. Vale ressaltar que a dinâmica de recomposição memorialística da 
ditadura é reforçada pelo tom notadamente autobiográfico assumido pelo ro-
mance; as personagens são reais, os eventos relatados ocorreram de fato, o que 
se atesta por meio da colação de documentos, cartas, manchetes de jornais da 
época, e até mesmo peças judiciais que integram o processo referente à inves-
tigação do desaparecimento do deputado Rubens Paiva.

K: relato de uma busca, Bernado Kucinski (2016) descreve a trajetória de 
um pai à procura da filha desaparecida nos anos de chumbo. O enredo se de-
senvolve com base na história e experiências do autor, cuja irmã, Ana Rosa Ku-
cinski, encontra-se no rol dos desparecidos da ditadura civil-militar brasileira. 
A partir de uma narrativa entrecortada, desvela-se uma composição polifôni-
ca na qual a voz de um narrador onisciente se junta à perspectiva de outras 
personagens intercalando recursos variados que confluem para a construção 



da trama. Utilizando a experiência pessoal como subsídio da composição do 
enredo, Bernardo Kucinski persegue a trajetória angustiante da personagem 
K., imigrante judeu que, ao persistir no propósito da busca por respostas, se 
depara ao longo do romance com o primado do silêncio perpetuado por uma 
rede labiríntica de informações falsas e apagamento tão caras ao cinismo do 
regime militar. A narração dos eventos é demarcada pela crueza estilística da 
linguagem e pelas diferentes perspectivas que vão gradativamente arranjando 
o tecido dos eventos. Interessante ressaltar que, do mesmo modo que a perso-
nagem Joseph K., de Franz Kafka em O Processo, o K. de Kucinski também sofre 
uma espécie de apagamento identitário diante de um sistema burocrático-es-
tatal que oprime, aliena e violenta a sua condição de sujeito.

2. MEMÓRIA E TRAUMA DA DITADURA CIVIL-MILITAR: MATÉRIA 
E ESTRATÉGIAS DE COMPOSIÇÃO NARRATIVA NO ROMANCE 
BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO

Partindo-se do pressuposto que as vivências e o contexto histórico deli-
neado pela ditadura militar propiciaram (e ainda propiciam) material conside-
rável para a produção de obras literárias cujo valor pode ser expresso não só 
sob o ponto de vista histórico-documental, mas também estético143, destacam-
-se as contribuições da crítica elaborada por Silviano Santiago (2000) que, re-
fletindo sobre a natureza das narrativas ficcionais do pós-64, identifica fortes 
traços de vivências que materializam a memória, tendendo para o tom autobio-
gráfico. Para o autor, a descoberta assustada e indignada da violência do poder 
é a principal característica temática da literatura brasileira que faz da vivência 
nos anos de ditadura o seu mote principal. Nesse sentido, “são tematizadas as 
várias origens do poder (...) a abrangência do poder opressor e vingativo pode 
ser total ou localizada conseguindo eficazmente neutralizar os assaltos que lhe 
são feitos pela razão crítica e pelas grandes questões do século”. (SANTIAGO, 
2002, p. 19). 

Faz-se oportuno reiterar que o trato com a memória nas obras analisadas 
instaura uma dinâmica na qual transitam lembranças individuais e constru-
ções/percepções assimiladas por um determinado grupo. Trânsito esse que, 
em narrativas desse tipo, coloca em xeque o critério tradicional da definição 
de ficção/romance144 como fingimento, na medida em que o que é narrado 

143 Em Sobre o conceito de História, Walter Benjamin afirma que “não há documento de cultura que não seja tam-
bém documento de barbárie” (BENJAMIN, 2016, p. 13). Desse modo, uma análise das narrativas que têm como 
pano de fundo a ditadura civil-militar brasileira não pode ser desvinculada da barbárie da qual são resultantes 
na medida em que, enquanto registro, buscam dar vazão à experiência daqueles que a ela foram submetidos. Ma-
terializa-se a dor e o sofrimento; funcionam como um espaço de lamentação e rememoração, sinalizando para as 
gerações presentes e futuras, o horror e os efeitos do cerceamento da liberdade e da prisão do corpo.
144 Segundo Lukacs, o romance abarcaria a totalidade da vida, inclusive em termos de conteúdo, pois situaria o ho-



foi vivenciado ou assimilado via processos de constituição da memória cole-
tiva (SANTIAGO, 2002, p. 35). Ao indagar sobre os elementos constitutivos da 
memória, Michael Pollak (1992) admite que a memória individual encerra os 
acontecimentos vividos pessoalmente, sendo a memória coletiva constituída 
por acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se 
sente pertencer, ou seja: “É perfeitamente possível que, por meio da socializa-
ção política, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou 
de identificação com determinado passado, tão forte que podemos falar numa 
memória quase que herdada.” (POLLAK, 1992, p. 2). Oportunamente citando 
Hallbwachs145, Ecléa Bosi (1994) reitera que cada memória individual é um 
ponto de vista sobre a memória coletiva. Para a autora, pertencer a novos gru-
pos nos faz “evocar lembranças significativas para este presente e sob a luz 
explicativa que convém à ação atual” (BOSI, 1994, p. 413). À aparente unidade 
da memória subjaz na verdade a multiplicidade, na medida em que o resgate 
de uma lembrança implicaria em desenrolar fios de meadas diversas, pois ela 
é um ponto de encontro de vários caminhos, é um ponto de convergência dos 
muitos planos do passado. 

Voltamo-nos, pois, para as narrativas que se comprometem paradoxal-
mente com a transmissão do inenarrável, exercícios de rememoração que im-
plicam em uma atenção voltada e mediada pelo presente146, na medida em que 
não se ocupam unicamente de não esquecer o passado, na medida em que se 
constituem como um compromisso com os mortos, os desaparecidos, os anô-
nimos. “O dever de memória é o dever de fazer justiça, pela lembrança a um 
outro que não o si” – a afirmação de Paul Ricoeur (2007, p. 101) afina-se com a 
obsessão pela sobrevivência relatada por Primo Levi (1995) em É isto um ho-
mem? – a esperança de sobreviver alimentava-se pela expectativa de poder (e 

mem e seu destino na plena riqueza de um mundo inteiro. A totalidade a ser abarcada pelo romance relaciona-se 
às transformações sociais, políticas e econômicas que se agrupam a partir da Modernidade e que têm na ascensão 
da burguesia, na estética renascentista e no primado do humano seus principais expoentes. (LUKÁCS, 2015, p. 
122). De modo complementar, Octavio Paz assinala a ambiguidade e a impureza afeitas ao romance enquanto 
forma fundante da épica moderna: “Ritmo e exame de consciência, crítica e imagem, o romance é ambíguo. Sua 
essencial impureza brota de sua constante oscilação entre a prosa e a poesia, o conceito e o mito. (PAZ, 2006, p. 
69).” Acreditamos que as transformações e a ambiguidade, mencionadas pelos teóricos acima, se fazem perceber 
sob o signo da contemporaneidade por meio das novas técnicas e estilos de narração incorporadas ao romance 
enquanto forma. Como exemplo, citamos a autoficção. 
145 A concepção de memória coletiva desenvolvida por Hallbwachs pressupõe a noção de corporificação/habita-
ção. Trata-se de uma memória habitada, pertencente a portadores vivos (que pode ser um grupo, uma instituição 
ou indivíduo), estabelece uma ponte entre passado, presente e futuro, procede de modo seletivo (à medida que 
recorda uma coisa, esquece outra) e intermedeia valores dos quais resultam um perfil identitário e normas de 
ação (ASSMAN, 2011, p. 146)
146 Analogamente, faz-se oportuna a reflexão de Beatriz Sarlo acerca da persistência da lembrança e da presença 
do passado: “(...) a lembrança acomete até mesmo quando não é convocada. Vinda não se sabe de onde, a lembran-
ça não permite ser deslocada; pelo contrário, obriga a uma perseguição, pois nunca está completa. A lembrança 
insiste porque de certo modo é soberana e incontrolável (em todos os sentidos dessa palavra). Poderíamos dizer 
que o passado se faz presente. E a lembrança precisa do presente porque, como assinalou Deleuze a respeito de 
Bergson, o tempo próprio da lembrança é o presente: isto é, o único tempo apropriado para lembrar e, também o 
tempo do qual a lembrança se apodera, tornando-o próprio. (SARLO, 2007, p. 10)



pelo dever de) relatar o vivido; um relato que, embora individual, comportasse 
as vozes e fizesse representar os ausentes147. 

A literatura é, pois, esse lugar de memória148 posto ser porta-voz de uma 
espécie de “memória-dever” dos que sobreviveram (e buscam não esquecer) 
apoiada em uma “memória-arquivo” – haja vista a necessidade de suportes ex-
teriores, referências tangíveis (e visíveis) – concretizando a vontade de memó-
ria. (NORA, 1993). Neste ponto, faz-se necessário admitir que um determinado 
tipo de consciência histórica transcende a noção de conhecimento sobre o pas-
sado para adquirir o status de memória, haja vista a sua relação com o conceito 
de identidade. Afinal, “memória é conhecimento dotado de um índex dotado de 
identidade, é conhecimento sobre si (...) é a identidade diacrônica própria de 
alguém, seja como indivíduo ou como membro de uma família, uma geração, 
uma comunidade, uma nação ou uma tradição cultural e religiosa” (ASSMANN, 
2016, p. 112). 

O índex de identidade mencionado por Jan Assman (2016) associa-se nas 
obras elencadas ao fato de terem os autores vivenciado o período da ditadura 
militar, de forma direta ou indireta, o que se deixa perceber no trato com a ma-
téria de memória subjacente as narrativas. Para Éclea Bosi, “por muito que se 
deva à memoria coletiva, é o indivíduo que recorda. Ele é o memorizador e das 
camadas do passado a que tem acesso pode reter objetos que são para ele, e só 
para ele, significativos dentro de um tesouro comum” (BOSI, 1994, p. 411). Nas 
narrativas, o tempo biográfico e o tempo social interagem a partir do indivíduo 
que, movido por um desejo de explicação atua sobre o presente e sobre o pas-
sado, reconfigurando suas lembranças e integrando suas experiências no fito 
de dar um sentido a sua biografia. (BOSI, op. cit.) 

A discussão sobre a natureza e os processos que envolvem a memória que 
se evoca e que conduz a narrativa é frequentemente trazida à superfície textual 
como recurso metanarrativo da composição das obras149. Em vários trechos de 

147 Cumpre aqui estabelecermos algumas ponderações sobre o status do narrador contemporâneo que desponta 
com o “fim das grandes narrativas” como sendo aquele destituído de certezas absolutas e da constância e fixidez 
do discurso. (GAGNEBIN, 2014). A essência desse tipo de narrador é bem pontuada por Jeanne Marie Gagnebin 
a partir da leitura benjaminiana: ‘O narrador’ formula outra exigência; constata igualmente o fim da narração 
tradicional, mas também esboça como que a ideia de uma outra narração, uma narração nas ruínas da narrativa, 
uma transmissão entre os cacos de uma tradução em migalhas. (...) Podemos reter da figura do narrador um aspecto 
muito mais humilde, bem menos triunfante. (...) O narrador também seria a figura do trapeiro , do catador de sucata 
e de lixo. Esse narrador sucateiro não tem por alvo recolher os grandes feitos. Deve muito mais apanhar tudo aqui-
lo que é deixado de lado como algo que não tem significação, algo que parece não ter importância nem sentido, 
algo com que a história oficial não sabe o que fazer” (grifo meu) (GAGNEBIN, 2014, pp. 53-54)
148 Para Pierre Nora, “os lugares de memória são, antes de tudo, restos. A forma extrema onde subsiste uma cons-
ciência comemorativa numa história que a chama, porque ela a ignora.” (NORA, 1993, p. 12).
149 É verificável nesse tipo de narrativa a presença do luto e da melancolia como vetores que se deixam desenca-
dear por um processo de perda, que reverberam em um esvaziamento do mundo e do ego em si mesmos. Para 
Freud: o luto é a reação à perda de uma pessoa querida ou de uma abstração que esteja no lugar dela, como pátria, 
liberdade, ideal etc. (...) a melancolia se caracteriza por um desânimo profundamente doloroso, uma suspensão 
do interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e um rebaixamento 



Ainda estou aqui, Marcelo Rubens Paiva se utiliza de digressões que denunciam 
a concepção de memória que atravessa o seu romance. É o que se percebe no 
trecho a seguir: 

A memória não é apenas uma pedra com hieróglifos entalhados, uma história contada. Memória 
lembra dunas de areia, grãos que se movem, transferem-se de uma parte a outra, ganham formas 
diferentes, levados pelo vento. Um fato hoje pode ser relido de outra forma amanhã. Memória é 
viva. Um detalhe de algo vivido pode ser lembrado anos depois, ganhar uma relevância que antes 
não tinha, e deixar em segundo plano aquilo que era então mais representativo. Pensamos hoje 
com a ajuda de uma parcela pequena do nosso passado. (PAIVA, 2015, p. 117)

Comportamento similar adota Julián Fuks, em A resistência ao apontar e 
refletir sobre a memória e seu o status de museu, sendo as ruínas que o com-
põem os elementos sobre os quais assenta a sua narrativa: 

Com esses escombros imateriais tenho tratado de construir o edifício da história, sobre alicerces 
subterrâneos tremendamente instáveis. Há algo, no entanto, que não conheço sequer nos limites 
dessa precariedade, algo que jamais me contaram, e que ainda assim não quero, ou não posso, lhes 
perguntar. (FUKS, 2015, p. 90)
(...)
Visito o museu da memória, transito pelos corredores sinistros, me deixo consumir ainda uma vez 
pelos mesmos destinos trágicos, as mesmas tristes trajetórias. (op. cit. p. 93)

De maneira geral, pode-se dizer que as obras buscam a problematização 
de um passado no qual a perda se faz presente no drama das personagens. Seja 
em seu aspecto mais concreto (a perda/busca de um ente familiar), ou mais 
abstrato (a perda das liberdades individuais que condiciona o medo e apri-
siona as personagens) paira sobre a tessitura narrativa o fantasma da perda. 
O regime narrativo instaura um clima no qual se faz perceber a perda de algo 
que poderia ter sido e não foi150: perde-se não só um ideal de nação e democra-
cia, mas perdem-se também lugares que não foram ocupados, tempos que não 
foram vividos, sentimentos que não foram sentidos. Verifica-se então a instau-
ração do lugar do trauma freudiano que aqui busca ser trabalhado pelo exer-
cício da narração. Ao refletir especificamente sobre a experiência do trauma 
no campo literário, Diana Klinger (2014), indaga se o enfrentamento do medo 
seria uma forma possível de reconhecê-lo enquanto elemento intrínseco à vida. 
Para a autora, “o medo e a literatura convivem. Porque parece não haver mun-

do sentimento de autoestima, que se expressa em autorrecriminações e autoinsultos, chegando até a expectativa 
delirante de punição. (FREUD, (2013, p. 28).
150 A busca pela filha desaparecida motiva uma série de divagações na personagem K. No trecho a seguir preva-
lece a tônica do lamento pelo fato de sua filha não ter se casado oficialmente de modo a não levantar suspeitas e 
assim tentar escapar da perseguição do regime militar: “Depois de matutar muito, K. convenceu-se de que a única 
razão para se casarem formalmente, na situação de risco em que viviam, era para diminuir o próprio risco. Como? 
Tendo a posse de um documento legítimo de casados. (...) Poderiam se necessário, tirar passaportes e viajar para 
o exterior juntos, como marido e mulher, fugir sem levantar suspeitas. Imaginar que poderiam ter feito isso, mas 
não o fizeram. Era o que mais doía. (KUCINSKI, 2016, p. 45)



do fora da literatura e do mal. Mas a literatura não é uma compensação do mal 
do mundo, pelo contrário, está imersa nele, está contígua a ele, faz parte desse 
mesmo mal.” (KLINGER, 2014, p. 133). 

Diante desse quadro, delineia-se uma relação de conflito provocada pela 
perturbação/tumulto na noção de literatura enquanto representação do belo e 
do harmônico; daquilo que é capaz de sublevar e fazer transcender evolutiva-
mente o espírito humano. A literatura aqui também é espaço de reprodução e 
figuração do mal, do horror, do trauma e da dor, concebidos não a partir de um 
matiz fantasioso, mas derivados da experiência vivenciada pelos sujeitos que 
elaboram as narrativas seja a partir do real, do que foi vivido e sofrido, seja a 
partir da inscrição do trauma na memória/imaginário coletivo. Narrativas que 
se constituem a partir de experiências subjetivas em contextos de cerceamento 
da liberdade individual, da violência institucionalizada por regimes políticos 
de exceção e que resultaram em danos que se expurgam por meio do exercício 
literário. 

Como condicionantes, o fluxo do tempo, o contexto social, a relação do 
“eu” que narra (é narrado, ou se faz narrar) com o(s) outro(s) que lhe cons-
tituem (o passado em si, o público leitor, ou uma determinada experiência), 
ditam o ritmo de como se representará o vivenciado e sob qual regime de “ver-
dade” serão julgadas as experiências que se fazem narrar. Não se trata aqui 
de abordar a (auto)biografia enquanto gênero, ou de categorizar/classificar os 
romances em questão sob o enquadre da autobiografia, mas sim de assumir 
que narrativas como Ainda estou aqui, A resistência e K: relato de uma busca, 
constroem-se a partir de experiências vivenciadas na pele por seus autores, o 
que nos leva a identificar neles traços autobiográficos, ainda que haja o recurso 
a mecanismos narrativos como a autoficção. 

Parte-se aqui do conceito de autoficção que nos é fornecido por Azevedo 
que define autoficção como “uma estratégia da literatura contemporânea ca-
paz de eludir a própria incidência do autobiográfico na ficção e tornar híbri-
das as fronteiras entre o real e o ficcional, colocando no centro das discussões 
novamente a possibilidade do retorno do autor” (AZEVEDO, 2008, p. 31). Essa 
definição é complementada por Diana Klinger, que a respeito dessa feição per-
formática151, afirma que “o que interessa na autoficção não é a relação do texto 
com a vida do autor, e sim a do texto como forma de criação de um ‘mito do 
escritor’” (KLINGER, 2008, p. 48). O “eu” que narra, passa a ser então agente 
da escrita e objeto da escritura, diferenciando-se da noção de sujeito clássico, 
como bem pontua Derrida quando afirma: “O sujeito da escritura é um sistema 

151 O caráter híbrido do exercício autoficcional intercala e mescla a ficção de acontecimentos a fatos reais. Dessa 
forma, urdindo realidade e ficção, B. Kucinski dirige-se ao leitor quando profere as palavras que introduzem o seu 
romance: “Caro leitor: Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu” (KUCINSKI, 2016, p. 12)



de relações entre as camadas: do bloco mágico, do psíquico, da sociedade e do 
mundo. No interior dessa cena, é impossível encontrar a simplicidade pontual 
do sujeito clássico.” (DERRIDA, 2002, p. 222). 

É interessante pensar a narrativa de romances como Ainda estou aqui, A 
resistência e K: relato de uma busca, considerando-as como escritas de si a par-
tir da perspectiva proposta por Diana Klinger (2008) que percebe o caráter 
performático intrínseco a obras dessa natureza. Nas palavras da autora: “A arte 
da performance supõe uma exposição radical de si mesmo, do sujeito enun-
ciador, assim como do local da enunciação, a exibição dos rituais íntimos, a 
encenação de situações autobiográficas, a representação das identidades como 
um trabalho de constante restauração sempre inacabado” (KLINGER, 2008, p. 
25). Na composição do jogo narrativo, os recursos à autoficção e à autobiogra-
fia entram como ferramentas para a elaboração de um palimpsesto histórico 
que cumpre o papel de suplemento aos arquivos que, ainda quando abertos à 
população para consulta, mostram-se áridos e de difícil leitura. Nesse sentido, 
Eurídice Figueiredo (2007) afirma sobre a função da ficção: 

Ao criar personagens, ao simular situações, o escritor é capaz de levar o leitor a imaginar aquilo que 
foi vivido por homens e mulheres. Comparando História e Literatura, Ricouer registra a liberdade 
do escritor de ficção em relação aos fatos efetivamente acontecidos, o que lhe permite usar fontes 
de pesquisa vedadas ao historiador no que concerne à temporalidade. (FIGUEIREDO, 2017, p. 29).

A ideia de restauração e releitura histórica nos permite inferir que as obras 
em questão partem da vocalização de textos/experiências de que integram um 
espectro de micro-histórias que se sobrepõem a uma macro-história da ditadu-
ra, por meio da (re)ativação memorialística. Uma literatura que se pode dizer 
fruto do trauma, que se materializa por meio de uma escrita de si, revela-se 
no caso das narrativas mencionadas por meio de exercícios de rememoração/
lembrança e aparente esquecimento, tendo como principal viés condutor a me-
mória do sujeito que escreve.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Nosso corpo ouve, grita e se lembra”. A afirmação de Michel Serres (2003) 
relaciona-se ao exercício de escrita e à proposta narrativa que fazem das obras 
aqui pontuadas não só o retrato de uma época, mas também um convite ao não 
esquecimento. Trata-se aqui de um corpo que escreve a partir de uma expe-
riência individual, mas ao mesmo tempo coletiva; incorpora-se à voz do nar-
rador o sofrimento dos silenciados, pois a memória de cervical e subjetiva, se 
objetiva e se coletiviza, no dizer de Michel Serres. Partilha-se sensivelmente a 
vivência da dor e do transtorno, traduzida em um movimento no qual se fazem 



presentes o relato do narrador, que do seu ponto de vista faz fluir a sua história, 
e o coro em uníssono de vozes silenciadas pela ditadura. 

O exercício autoficcional/autobiográfico complementa-se quando, a partir 
da experiência, propõe-se um regime representativo no corpo do texto literário 
no qual “fingir não é propor engodos”, mas “elaborar estruturas inteligíveis”, 
como diria Rancière (2007, p. 55) quando advoga a favor do desdobramento da 
ficção entre “a potência da significação inerente às coisas mudas e a potenciali-
zação dos discursos e dos níveis de significação”. O empírico torna-se subsídio 
para a capacidade que a literatura possui de afetar àqueles que dela fazem uso, 
e ao mesmo tempo constituir-se como um campo em que se constituem os afe-
tos, em que se partilha e se reconfigura o sensível.
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INTRODUÇÃO 

Vive-se, hoje, um mundo caracterizado pela diversidade cultural, expres-
sa em múltiplas linguagens e materializada em textos multissemióticos. Este 
cenário ganha contornos ainda mais nítidos no cotidiano dos estudantes inter-
conectados no ambiente digital que permite diferentes possibilidades para as 
práticas de leitura e produção textual de gêneros diversos. O presente trabalho 
visa examinar a utilização das TIDCs (Tecnologias Digitais da Informação e Co-
municação) e TDMs (Tecnologias Digitais Móveis) para ler e produzir textos 
em Língua Portuguesa, com estudantes do Ensino Médio e Superior, em um 
contexto de multiletramentos. Partimos da constatação de que mesmo os ato-
res mais familiarizados com as tecnologias digitais necessitam desenvolver ha-
bilidades e competências específicas assim como o senso crítico para exercer 
as práticas sociais e laborais na internet. Para alcançar este objetivo, é preciso 
ampliar o conhecimento e aprimorar as experiências didáticas no emprego das 
TlDCs e TDMs. Neste estudo, tomaremos como base os seguintes autores na 
abordagem dos temas de sua especialidade: em relação à Pedagogia dos Multi-
letramentos, Cope & Kalantzis (2009) e Rojo (2013); quanto aos Letramentos 
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Digitais, Dudeney et al (2013); sobre o Gamification, Alves (2015), Deterding 
(2018), Kapp (2014); quanto aos Mapas Conceituais, Ausubel (1980), Novack 
(1996) e em relação às TDM (Tecnologias Digitais Móveis), Chiu (2016). Abor-
daremos também experiências exitosas de utilização das TICs e TDMs em aulas 
de Língua Portuguesa, com destaque para a produção colaborativa e digital de 
Mapas Conceituais, cuja finalidade foi desenvolver habilidades de compreen-
são e síntese textual, além da construção e da apresentação de conteúdos mul-
timodais em cooperação e com diferentes programas, pela internet. Ambas as 
experiências comprovam a eficácia das ferramentas digitais no contexto con-
temporâneo da sala de aula que deve oferecer, ao estudante, condições adequa-
das para se integrar ou evoluir nas profissões em um mundo crescentemente 
tecnologizado.

1. GÊNEROS DISCURSIVOS E TDICS 

As novas tecnologias digitais da informação e comunicação, as conhecidas 
TDICs, são uma realidade do nosso cotidiano. É indiscutível que os jovens se 
apropriam e utilizam essas tecnologias dentro e fora do ambiente escolar. O 
que deve ser levado em consideração é a oportunidade de usar essas tecnolo-
gias como mecanismos facilitadores no processo de multiletramento, ou seja, 
de aquisição de habilidades de leitura e escrita. Segundo Dudeney, Hockly e 
Pegrum (2016):

Assim como todas as tecnologias de comunicação do passado, nossas novas ferramentas digitais 
serão associadas a mudanças na língua, no letramento, na educação, na sociedade. Aliás, já estão 
sendo. Alguns observadores percebem perdas, tais como o declínio de abordagens mais lineares 
de leitura ou abordagens mais reflexivas de escrita. Mas outros percebem ganhos, tais como a 
educação por meio de redes pessoais de aprendizagem, ou projetos colaborativos baseados na 
inteligência coletiva (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 17).

    A nossa é uma visão positiva a respeito do emprego das TIDCs, que 
coloca a sala aula do presente conectada com o ambiente de ensino-aprendi-
zagem do futuro. De partida, a presença das tecnologias digitais da informação 
e comunicação lança professores e alunos no contato imediato com diferentes 
gêneros comunicativos em diálogo e frequente reelaboração. 

Em se tratando do emprego das TDICs em sala de aula, há que se obser-
var ainda que, em muitas situações, professor e aluno irão se deparar com um 
fenômeno para o qual Bakhtin alerta que é a reelaboração ou transmutação 
entre gêneros discursivos. Sobre esse aspecto, não há o que se preocupar, visto 
que “a passagem do estilo de um gênero para outro não só modifica o tom do 
estilo nas condições do gênero que não lhe é próprio como destrói ou renova 
tal gênero (BAKHTIN, 2015, p. 21). 



Por outro lado, para Araújo (2016), as relações entre os gêneros comuni-
cativos sempre foram e serão complexas, pois cada esfera da comunicação, da 
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados; já os gêneros 
da internet, segundo ele, estão em permanente estado de emergência, ou de 
permanente reelaboração.

É de Araújo (2016) também a afirmação de que, conforme a epistemologia 
“bakhtiniana”, “não existem gêneros nem esfera digitais” (p.50) e ele justifica 
que, na internet: 1. as esferas de atividades se interpenetram e geram misturas 
de gêneros; 2. essas esferas não se circunscrevem numa dimensão geográfica; 
3. espraiam-se culturalmente gerando várias enunciações (p. 51). 

E justamente devido à complexidade e à instabilidade do objeto compo-
sicional dos gêneros em circulação na internet, trabalhar com sua reelabora-
ção exige um cuidado redobrado no planejamento das aulas. Ribeiro (2018) 
propõe seis elementos para se pensar e agir na preparação das aulas com a as 
TIDCs. Resumidamente: 1.Ter vontade de aprender; 2. Conhecer as ferramen-
tas; 3. Relacionar as TIDCs aos objetivos,  algum conteúdo ou técnica didática 
da aula; 4. Encontrar uma ferramenta e testá-la; 5. Avaliar; 5. Gerir o tempo de 
trabalho (p. 107-113).

2. O USO DAS TIDCS PARA A LEITURA E A PRODUÇÃO TEXTUAL 
NO ENSINO

A partir do reconhecimento das vantagens e do imperativo de um plane-
jamento apurado das aulas com uso das TDICs, fica clara a necessidade dos 
agentes do processo de ensino-aprendizagem, especificamente os professores 
de Língua Portuguesa, aprenderem a lidar com ferramentas digitais como faci-
litadoras na aquisição da leitura e da produção textual. 

Torna-se imprescindível um suporte ao professor, no que tange à dispo-
nibilização de equipamentos e da internet de qualidade, assim como outros 
recursos tecnológicos para o eficaz emprego das mídias digitais no cotidiano 
das aulas. Evidencia-se a necessidade de ofertar capacitação continuada para 
os educadores envolvidos no processo, os quais farão uso desses recursos tec-
nológicos para ir além do que comumente se chamava de “letramento”.

No final dos anos 1980, esse termo foi utilizado por Magda Soares como 
sendo “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o esta-
do ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como conse-
quência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 1998, p. 18). Hoje, muitas 
práticas sociais exigem habilidades de compreensão e produção textual que 
extrapolam o livro didático. 



Estamos falando em multiletramentos, multimodalidades, multissemioses. 

O termo referente à Pedagogia dos Multiletramentos surgiu pela primeira 
vez em um colóquio realizado pelo Grupo de Nova Londres, em 1996, na cidade 
de mesmo nome. (Rojo, 2016, p. 14). Na visão do grupo, a escola permanecia 
monocultural diante de um mundo multicultural. A “multimodalidade” abran-
geria uma gramática dos diversos moldes que ultrapassam o texto escrito, in-
clui elementos da forma e afasta o ensino de uma concepção estruturalista.

De acordo com Dionísio (2013, p. 21): 

O termo “texto multimodal” tem sido usado para nomear textos construídos por combinação de 
recursos de escrita (fonte, tipografia), com (palavras faladas, músicas), imagens (desenhos, fotos 
reais), gestos, movimentos, expressões faciais etc. Para maior compreensão da natureza multimo-
dal dos gêneros e de suas configurações multimodais dentro de um sistema de gêneros. (DIONÍSIO, 
2013, p. 21)

Tanto o Grupo de Nova Londres (2006) como Cope e Kalantziz (2006) pro-
põem uma grade analítica multimodal em seus textos que compreende cinco 
modalidades (linguística, visual, espacial, gestual e sonora). Nesse contexto, há 
um destaque para os estudos de Kress e Van Leeuwen (2006) que tratam dos 
enunciados multissemióticos, como um todo e também de seus constituintes 
formais (ROJO, 2016, p. 23). 

Para Kress, o poder semiótico dos indivíduos é “precário pela diversidade 
da língua falada como também pelo acesso à leitura e à escrita” e, portanto, é 
preciso empoderar, oferecer meios para que as pessoas leiam bem, reajam e 
produzam textos” (KRESS, 2003, p. 84-85). 

Em relação à leitura e à navegação, para Coscarelli (2016) ambas “são 
partes de uma mesma competência, uma vez que navegar envolve habilidades 
semelhantes a ler (p. 72 -73). Nas atividades de ensino multimodais e multis-
semióticas, Coscarelli (2016) identifica uma série de estratégias de navegação 
similares às da leitura: 1. Identificação de ideias relevantes no texto; 2. Cons-
trução de um resumo e uma síntese; 3. Formulação de perguntas; 4. Visualiza-
ção, criação de imagens; 5. Elaboração de inferências, a partir de conhecimento 
prévio; 6. Estabelecimento de conexões; 7. Monitoramento para consertar in-
terpretações; 8. Análise crítica.  

Em sua abordagem, Coscarelli (2016) sublinha um grande pensamento 
deixado pelo filósofo e pedagogo Paulo Freire (1975): “A leitura da palavra en-
volve a leitura do mundo (p. 68). E explica que a leitura acontece em uma si-
tuação comunicativa, logo, não se pode desconsiderar o contexto, a identidade, 
a história e as experiências do leitor. Por isso, cada ato de leitura é diferente e 
requer que o texto seja abordado de formas diferentes: ler é um processo ativo, 
construtivo de produção de sentido.



E quanto à escrita hoje? 

Segundo Ribeiro (2018),” é importante ter ciência de que a escrita é histó-
rica e socialmente situada, de que não há a ou uma escrita, de que ela é viva e 
depende de muitas condições, inclusive as tecnológicas” (p. 85). A autora trata 
a escrita como um processo em que as novas tecnologias de que dispomos para 
escrever não despreza a outras anteriores a elas. O que há é um incremento 
nos modos de escrever e não uma competição entre eles, que convivem num 
cenário complexo com processos de variadas formas, além de gêneros e textos 
diversos. 

Kress (2003) defende a ideia de que, em qualquer produção textual, pre-
valecem os princípios de organização e formatação, como a coerência e a coe-
são, além de outros, composicionais, gerados a partir dos gêneros específicos 
do discurso. E que em função das novas mídias de informação e comunicação: 
“[...] é absolutamente essencial agora considerar os sites e media of appearance 
do texto, acima de tudo a página e a tela” (KRESS, 2003, p. 36 in RIBEIRO, 2018, 
p. 86). 

Para Kress, “a produção de um texto é um complexo processo de orquestra-
ção” (RIBEIRO, 2003, p. 135) e ele levanta questões que o produtor de qualquer 
texto deve se colocar em relação à escolha dos modos e de sua orquestração, 
tais como: quando é permitido orquestrar outras linguagens e  que habilidades 
são necessárias construir para tais linguagens? (RIBEIRO: 2003; p. 91).

3. COMO APLICAR A TECNOLOGIA DIGITAL NAS AULAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA

As tecnologias para aprender permitem aos professores abordar os alunos 
por meio de um ambiente com o qual não estão familiarizados e não se sentem 
confiantes de que podem usá-los confortavelmente. Neste segmento, vamos 
descrever um conjunto de atividades com uma variedade de ferramentas da 
web 2.0 e aplicativos. O emprego delas tem o intuito de motivar os alunos a ler 
e produzir textos em Língua Portuguesa, nos níveis Médio e superior.

Apresentaremos usos dessas ferramentas, o ambiente de ensino em que 
as atividades podem ser realizadas e a infraestrutura técnica necessária. As 
atividades propostas para a sala de aula envolvem colaboração, comunicação 
e produção oral e escrita com o auxílio do Edmodo, ferramentas do Google e 
algumas outras ferramentas da web 2.0. Faremos referência a dificuldades an-
tecipadas, com dicas e sugestões para apoiar os educadores que desejam apli-
cá-las em sala de aula. O trabalho dos alunos também será exibido acompanha-
do de feedback. Salientamos que as práticas realizadas sob essa perspectiva 
incluem os pressupostos teóricos anteriormente discutidos. 



Experiência 1: Leitura e Produção Textual no Ensino Médio

A primeira experiência relatada se baseia da produção de textos ficcionais 
em ambiente digital, as Fanfictions156: 

A partir da criação de um grupo de WhatsApp (WA), foram realizadas aná-
lises das interações pelos educandos, produtores de Fics, com o intuito de ve-
rificar até que ponto as interações em uma rede social, a exemplo do WA, in-
fluenciam na reescrita das Fics. Tal experiência se deu em uma Escola Estadual 
de Ensino, localizada em um bairro na periferia da Região Metropolitana do 
Recife, com estudantes do segundo ano do Ensino Médio.

O uso do aplicativo WA, a partir das análises das interações via: áudio, 
mensagem de texto e emojis, possibilitou verificar que as interações implica-
ram em mudanças nas Fics produzidas pelos educandos, uma vez que “a apren-
dizagem móvel, como é o caso do aplicativo WA, caracteriza-se basicamente 

156 Segundo Rojo (2013, p.74), “de uma forma generalizada, podemos dizer que uma fanfic (termo reduzido para 
fanfiction, i.e., “ficção de fã”) é uma história escrita por fãs, a partir de um livro, quadrinhos, animê, filme ou série 
de TV”. Recentemente, houve uma nova abreviação da Fanfic para Fic e muitos jovens que as produzem também 
se inspiram em bandas ou atores favoritos.



pela possibilidade de oferecer a aprendizagem de qualquer conhecimento, em 
qualquer hora e lugar.” (CAIADO; LEFFA, 2017, p. 111).

Nas figuras 1 e 2, observamos uma sucinta amostra de interação via WA, 
na qual, algumas educandas interagem sobre uma postagem que contém um 
trecho de uma Fic. Na interação, percebemos uma aluna dando sua opinião 
sobre uma personagem da Fic redigida por outra colega de classe. 

As análises das interações dos educandos, estudantes do Ensino Médio, 
propiciaram uma reflexão sobre a apropriação da leitura e da produção tex-
tual, por prazer, por meio das reescritas das Fics; as interações realizadas pelo 
WA, inclusive, influenciam nas reescritas textuais em meio digital. A atividade 
foi realizada em sala de aula, durante a aula de Língua Portuguesa, cujos eixos 
trabalhado foram a leitura e a produção textual.

Experiência 2: Leitura e Produção Textual no Ensino Médio

A partir do uso de jogos digitais, foram propostas para uma turma de 1º 
ano do Ensino Médio, de uma escola da Rede Estadual de Ensino do Estado de 
Pernambuco, uma atividade de leitura, com o intuito de formar sentenças para 
a ampliação do vocabulário. O texto-base escolhido foi Soneto da Fidelidade, 
de Vinícius de Moraes, e foram destacados: os substantivos, em azul; os verbos, 
em verde, como mostra a figura 3. 

Figura 3: SONETO DA FIDELIDADE.

Fonte: Imagem gerada por Roseli Serra.



A fim de tornar a aprendizagem mais dinâmica, engajadora e prazerosa, 
escolhemos uma ferramenta digital e aplicativo chamado QUIZLET157, disponí-
vel na web (www.quizlet.com) sem custo para os usuários. A fim de trabalhar 
os verbos e palavras do soneto, criamos um jogo matriz, com cartões, no qual o 
aluno tem a possibilidade de trabalhar palavras e seus significados, semelhan-
te a um “Jogo de Memória”. Na figura 3, aparece o primeiro item, cartões, que 
chamamos de Cartão Matriz. A figura 3 mostra como, a partir do Cartão Matriz, 
é possível jogar com os verbos e seus tempos verbais. 

Nessa ferramenta o primeiro jogo gerado são cartões de memória, no qual 
criamos a matriz para os outros jogos como se pode observar nas próximas 
figuras (Forca, Fazer Palavras Desaparecerem, Jogo da Gravidade, etc). Note 
como funciona o Jogo da Memória: a partir do Cartão Matriz (pergunta) após 
responder, o aluno toca no cartão e aparece a resposta correta.

Fonte: Imagem gerada por Roseli Serra durante o uso da ferramenta Quizlet em www.quizlet.com. 
Acesso em: 14 nov. 2018.

As figuras 4 e 5 mostram outras possibilidades de jogos oferecidos pela 
própria plataforma usando a matriz dos primeiros cartões. Há uma variedade 
de jogo que professores e alunos podem usar a fim de praticar a “linguagem 
alvo”. São jogos divertidos e competitivos, nos quais alunos podem, por exem-
plo, combinar as palavras (sinônimos, antônimos, definições de palavras, etc. 
) e depois fazê-las desaparecer. Ainda sobre o soneto de Vinícius de Moraes, a 

157 Quizlet - É uma ferramenta da web e também aplicativo para IOS e Android (pode ser usada tanto em TDM 
quanto em desktops e dispositivos não móveis como quadro interativo, por exemplo). O Quizlet é uma plataforma 
de estudos que, em geral, permite aprender outras línguas. A ferramenta também oferece aplicativos para celu-
lares Android e iPhone (iOS).

http://www.quizlet.com
http://www.quizlet.com


fim de trabalharmos o vocabulário, usamos uma o Study Stack (www.studys-
tack.com)158. A fim de trabalhar o significado de algumas palavras do soneto, 
escolhemos, como matriz, cartões de palavras sinônimas que poderão gerar, a 
partir dessa matriz , outros jogos como “Forca”, “Palavras Cruzadas”, “Quiz” ou 
“Testes”, etc. Observe as figura 7 e 8:

Imagem gerada por Roseli Serra durante o uso da ferramenta Quizlet em www.quizlet.com.  
Acesso em: 14 nov. 2018.

Cabe ao professor escolher o jogo ou os jogos de acordo com o perfil dos 
alunos tendo bem definidos os objetivos a serem alcançados. E manter o pro-
pósito pedagógico na escolha dos jogos em sala de aula em qualquer que seja a 
disciplina, tendo sempre o cuidado de não usar o jogo pelo jogo, para que seja 
“apenas divertido”, mas que leve os educandos a sentirem que estão progredin-
do, em uma aprendizagem efetiva.

4. MAPAS CONCEITUAIS DIGITAIS NA AULA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA

Com base em autores da Linguística Textual (MARCUSCHI, 2008; KOCH, 
2009), da Linguística da Internet (BARTON; LEE, 2015; MADEIRO et al, 2018; 
GOMEZ, 2008) e na Pedagogia dos Multiletramentos (ROJO, 2015; MOURA; 
COPE; KALAZANTIS, 2003) e na literatura específica sobre o tema (ONTORIA, 

158 Quizlet - É uma ferramenta da web e também aplicativo para IOS e Androide (pode ser usada em desktops 
e dispositivos não móveis como quadro interativo, por exemplo). Ajuda os alunos a memorizar informações de 
maneira divertida e engajadora. Através dos primeiros cartões criados pelo professor (flashcards), o Study Stack 
automaticamente cria outros jogos. Pode ser utilizado em qualquer disciplina. Semelhantemente ao Quizlet, o 
Study Stack oferece uma variedade de possibilidades de jogos a partir de uma matriz. Aqui, há jogos mais conhe-
cidos e facilmente adaptáveis diversos grupos de alunos e disciplinas. 

http://www.quizlet.com


2008; AMORETTI, 2001, no momento, estamos analisando as ferramentas em-
pregadas e o processo de construção de 10 mapas conceituais elaborados na 
disciplina de Linguística Textual, do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
da Linguagem da Universidade Católica de Pernambuco (PPGCL), ministrada 
pela Profa. Dra. Roberta Caiado.

Como ferramenta gráfica, o mapa conceitual já tem quase meio século159 de 
existência e comprovada eficácia como método para registrar a compreensão 
gerativa de novas oportunidades para estudar, de novos processos de aprendi-
zado; de novas maneiras de produzir conhecimentos. 

A novidade é que, com a cultura digital, proliferam-se programas voltados 
à elaboração desse modo eficaz de organizar e representar conceitos, geral-
mente dentro de círculos, retângulos ou figuras de algum formato geralmente 
bidimensional e construir relações hierárquicas entre esses conceitos, que são 
indicadas por linhas e setas que os interligam.

Ontoria (2008) destaca três características próprias dos mapas concei-
tuais: (a) hierarquização: os conceitos se encontram dispostos em ordem de 
importância, sendo que os mais inclusivos estão na parte superior e ligados 
a distintos níveis de concretude; (b) seleção: contém uma síntese gráfica dos 
aspectos mais importantes de um texto; (c) impacto visual: unidimensional 
— com apenas alguns conceitos dispostos de forma vertical; bidimensional — 
com conceitos dispostos vertical e horizontalmente; ou tridimensional — com 
conceitos e suas relações em três dimensões. O que se pode adiantar dos ga-
nhos obtidos a partir dessa experiência é: (i) Do ponto de Vista Teórico-Me-
todológico e Epistemológico - a condição de estudar os autores que tratam da 
questão e, em seguida, de produzir uma sín.tese, de construir conceitos, de 
compreender a estrutura de textos acadêmicos sobre o tema estudado (de cer-
ta complexidade); (ii) Do Ponto de Vista Pedagógico - a condição de empregar 
o conhecimento adquirido em nossa própria prática pedagógica e compartilhá-
-lo com todos quantos se interessarem por essa temática e essa experiência; 
(iii) Do ponto de Vista Multimodal e Multissemiótico - a condição de lidar com 
6160 ferramentas diferentes de construção online de mapas conceituais, com a 
possibilidade de observar seus pontos fortes e fracos e adequá-los às nossas 
necessidades e possibilidades; (iv)   Outro fruto dessa experiência foi a utiliza-
ção de trechos dos mapas conceituais produzidos nessa disciplina nas aulas in-
terativas de Língua Portuguesa na graduação que relataremos oportunamente. 

159 Foi criado na década de 1970 por Joseph Novak como técnica cognitiva para aprender de modo significativo. 
Constitui uma grande estratégia no ensino para a construção de conceitos científicos pelos alunos, ajudando-os a 
selecionar, organizar e integrar informações de forma hierárquica e visual, o que favorece o ensino-aprendizado 
dos conteúdos abordados. 
160 Os aplicativos utilizados foram Coogle, Sketch BoardMe, C-Maps, Padlet, PowerPoint e Pople Um estudo sobre 
a eficácia dos mesmos será disponibilizado em outra ocasião. 



Com a partilha dessas e das demais experiências, esperamos dar também 
um contributo para pesquisas que investigam as práticas de sala de aula volta-
das para a relação entre as novas tecnologias e o trabalho com a produção, lei-
tura e escuta de gêneros textuais voltados para o ensino de Língua Portuguesa.

Figura 9

Imagem gerada por Roseli Serra e Andréa Moreira em < https://sketchboard.me/nBeWKOAjzoyI#/>,  
ferramenta para mapas conceituais digitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, abordamos o uso das TDICs, a partir das noções de gêneros 
discursivos da Teoria Dialógica e na perspectiva de uma Pedagogia dos Mul-
tiletramentos como linhas-mestras na elaboração de um programa de leitura 
e produção textual para as aulas de Língua Portuguesa com jovens do Ensino 
Médio e estudantes universitários. 

O nosso estudo partiu do pressuposto de que é necessário trabalhar a par-
tir do entendimento da capacidade de compreensão do educando, assim como 
suas limitações no que concerne à leitura e a produção textual, para que o pro-
fessor de Língua Portuguesa ministre aulas que realmente sejam capazes de 

https://sketchboard.me/nBeWKOAjzoyI#/


desenvolver no jovem a capacidade leitora e autoral de textos multimodais e 
multissemióticos.

Outro fator que destacamos foi a importância de contextualizar o progra-
ma no diálogo entre os gêneros discursivos e no seu permanente estado de 
reelaboração especialmente no ambiente complexo e instável do meio digital. 
Um ambiente que aponta para múltiplas linguagens, instiga a criatividade e o 
empoderamento semiótico.

Consideramos fatores primordiais para se obter êxito pedagógico no pro-
cesso de ensino-aprendizagem a concepção da Pedagogia dos Multiletramen-
tos. Além disso, salientamos o imperativo de se explorar elementos multisse-
mióticos nas aulas direcionadas à leitura e à produção textual especialmente 
no ensino da Língua Portuguesa.

Os estudos dos teóricos referendados no artigo foram de importante valia 
para firmar a consciência da necessidade de o professor de Língua Portuguesa 
levar para o contexto escolar e acadêmico atividades que estejam em diálogo 
com uma sociedade plural, visto que o jovem encontra-se inserido em um mun-
do multicultural e tecnologizado.

Logo, para a apropriação dos conhecimentos linguísticos necessários às 
práticas de leitura e de produção textual no Ensino Médio e Superior, a uti-
lização das TDICs e a prática da Pedagogia dos Multiletramentos se tornam 
imprescindíveis. E, na vivência das aulas, despertam mais e mais o interesse 
dos docentes e estudantes que, juntos, cada um no desempenho de sua prática 
social, desenvolvem habilidades e competências indispensáveis para um bom 
aproveitamento em sala de aula e em situações que extrapolam o ambiente 
acadêmico.
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CONTRIBUIÇÃO DE ANTONIO CANDIDO 
PARA A COMPREENSÃO SOBRE O 

NARRADOR DE VIDAS SECAS
Maria de Lourdes Dionizio Santos161  
Prof. Dr. Manoel Freire Rodrigues162

Este trabalho parte do pressuposto de que, entre estudos realizados sobre 
o narrador de Vidas secas e uma apreciação deste à luz do pensamento de An-
tonio Candido, nota-se, na postura de Candido, um diferencial considerável que 
merece um olhar mais atento sobre este aspecto, haja vista a envergadura e a 
acuidade crítica deste estudioso, tanto no que diz respeito ao referido romance, 
quanto ao que ele trata no que concerne à fortuna crítica de Graciliano Ramos. 

Nesta perspectiva, fazemos uma abordagem sobre o narrador em Vidas 
secas, estabelecendo um diálogo com a discussão apresentada no ensaio “Os 
bichos do subterrâneo”, integrante das obras Ficção e confissão e Tese e antítese 
de Antonio Candido, ampliando nossa investigação através de outras leituras 
em que aparecem acepções diversas sobre o ponto de vista da ficção, apresen-
tadas em textos críticos e teóricos de outros autores. Desse modo, amparamo-
-nos nas leituras das obras supramencionadas, as quais conformam o aporte 
que nos instrumentaliza para a realização do nosso propósito aqui. 

Quando lançamo-nos sobre a vasta produção intelectual de Candido, pen-
samos em sua relevante contribuição para diversas áreas, em particular, para 
a crítica literária, confirmada através de seus estudos no decurso de sua exis-
tência. Neste sentido, entendemos que sua dedicação aos estudos literários 
merece tributo, reconhecendo, a apreciação crítica esmerada desse autor, ao 
analisar a obra do escritor alagoano de que tratamos neste trabalho.

Desse modo remetemos ao que nos diz Roland Barthes, em sua obra Críti-
ca e verdade, ao discorrer sobre “O Que é a crítica”, Segundo Barthes, 

[...] a linguagem que cada crítico escolhe falar [...] é objetivamente o têrmo de algum amadureci-
mento histórico do saber, das idéias, das paixões intelectuais, ela é uma necessidade; e por outro 
lado essa linguagem necessária é escolhida por todo crítico em função de uma certa organização 
existencial, como o exercício de uma função intelectual que lhe pertence particularmente, exercício 

161 UERN – Doutoranda 
162 UERN – Orientador 



no qual ele põe toda a sua “profundidade”, isto é, suas escolhas, seus prazeres, suas resistências, 
suas obsessões. Assim pode travar-se, no seio da obra crítica, o diálogo de duas histórias e de duas 
subjetividades, as do autor e as do crítico. Mas êsse diálogo é egoisticamente todo desviado para o 
presente: a crítica não é uma “homenagem” à verdade do passado, ou à verdade do “outro”, ela é 
construção da inteligência de nosso tempo. (BARTHES, 1970, p. 163) (grifos do autor).

Na esteira desse pensamento, Susani Silveira Lemos França, em seu texto 
“Antonio Candido, um crítico que fez história”, tece o seguinte comentário, a 
respeito de deste crítico:

Antonio Candido de Mello e Souza pertence aquela linhagem de pensadores brasileiros cujas ideias 
conseguiram alcançar o estatuto de paradigma. [...] a sua [obra] configura-se [...] referência incon-
tornável para quem procura entender a cultura nacional [brasileira]. O reconhecimento da con-
sistência do seu pensamento não veio [...] somente das adesões incondicionais, pois também as 
críticas contribuíram para evidenciar a sua coerência ideológica e a solidez dos seus pressupostos 
metodológicos (FRANÇA, 2000, p. 175).

França ressalta que as reflexões centrais de Candido se configuram em sua 
ensaística “e estudos de história e crítica literárias”. A pesquisadora acrescenta 
que as “escolhas” do referido crítico, “objetos variados e dispersos ao longo de 
três séculos da nossa produção escrita, recaem quase sempre sobre a obra de 
autores significativos para se entender a dimensão social e política da literatu-
ra brasileira” (FRANÇA, 2000, p. 177). De acordo com França, 

É esse interesse pela dimensão sociocultural da produção escrita nacional que leva o crítico a ana-
lisar obras como a de José Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo (Brigada ligeira, 1945), Gra-
ciliano Ramos (Ficção e confissão, 1956), Manuel Antônio de Almeida (Dialética da malandragem, 
1970) e Guimarães Rosa (Vários escritos, 1970). Em todos esses escritos, [...] Candido mantém-se 
coerente com a sua concepção de literatura, que entrelaça história e estética [...] (FRANÇA, 2000, 
p. 178) (grifos do autor).

Essa postura coerente e envolvida com a cultura nacional, abrangendo a li-
teratura e a história numa perspectiva humanística torna-se marcante na obra 
de Candido. Talvez seja esse aspecto sensível que acentue o caráter ético de sua 
crítica, quando acompanhamos sua análise dos seres fictícios, mas que sob sua 
ótica, se transportam para uma dimensão humanizada. 

É com essa convicção que destacamos de seu ensaio “Ficção e confissão”, 
o seguinte comentário a respeito de Graciliano Ramos e de Vidas secas: “[...] é 
o último dos seus livros de ficção e contrasta com os anteriores por mais de 
um aspecto. Parece que [...] quis oferecer da vida uma visão, sombria, é verda-
de, mas não obstante limpa e humana” (CANDIDO, 1999, p. 45). Motivados por 
esse modo de estudar os elementos da narrativa, seguimos atentos os passos 
de Candido em busca de suas reflexões a respeito do narrador na referida obra.



Sem descuidar da perspectiva da existência desse entrelaçamento que 
Candido estabelece entre história estética, em sua concepção de literatura, 
conforme assinala França, deparamo-nos com o artigo “Narrador: sujeito da 
História e da história”, de Eliana Pibernat Antonini, publicado nos Anais do V 
Encontro Nacional da ANPOLL, no qual a autora infere sobre o narrador, consi-
derando que a ficção é forjada sob a ótica deste elemento da narrativa.

Em sua abordagem, elaborada na perspectiva comparativa entre o ponto 
de vista da história e da ficção, Antonini pondera o modo operacional com que 
o historiador e o ficcionista tecem seu discurso, de forma distinta, conforme o 
postulado aristotélico, argumentando que: 

O historiador, como um mensageiro, trabalharia com a não ambiguidade, com a explicação so-
bre o que está sendo narrado, enquanto o ficcionista permaneceria livre para representar todo e 
qualquer acontecimento como um modelo de história do mundo, do homem, da sociedade em si 
mesmo (ANTONINI, 1991, p. 83).

Esse comentário de Antonini merece ser relativizado no tocante à “não 
ambiguidade” do discurso do historiador em relação à “explicação sobre o que 
está sendo narrado”. Certamente, não esperamos que um historiador relate os 
fatos de forma ambígua, uma vez que a linguagem por ele utilizada, prevaleça 
o sentido denotativo, sem dar margem à polifonia na interpretação dos aconte-
cimentos pelo ouvinte/leitor. Contudo, a ambiguidade é inerente à linguagem, 
e, a depender do teor de subjetividade, do enunciado do emissor, o receptor 
poderá inferir sobre fissuras que poderão aparecer no discurso do locutor. Ao 
contrário do discurso do literato, cuja marca é a polifonia, este estará impreg-
nado de ambiguidade, e a polifonia será sua tônica. Não obstante esse entendi-
mento, em que pese a verdade e a mentira serem “faces de uma mesma moeda” 
em que ambas estão calcadas, propensas ao seu escamoteamento sob o prisma 
de quem narra, a pesquisadora conclui: “História e Ficção se entrecruzam a 
partir de uma só e mesma figura: a de seu narrador” (ANTONINI, 1991, p. 89).

Ainda no que diz respeito “[...] à ideia, que orienta o discurso histórico 
e ficcional, na busca do sentido da narrativa e na recomposição do papel que 
exerce o narrador neste complexo discursivo”, Antonini (1991, p. 83) assinala 
que:

Buscar o papel do narrador significa trabalhar a instigante questão do sujeito por decorrência do 
autor e do que ele, (autor ou narrador) convenciona como imaginário. [...] Toda esta reflexão gera, 
sem dúvida, uma nova postura não só do imaginário como pressuposto à construção do histórico 
ficcional, como também resgata a ideia de simulacro, trazendo à tona o texto histórico factual. [...] 
Buscar o papel do narrador implica em desdobramentos de ponto de vista, de opção pelo narrado 
e, evidentemente, da premissa da narratividade.



Em seu Discurso da narrativa, obra indispensável para o estudo desse gê-
nero literário, Genette realiza uma abordagem sobre a perspectiva narrativa, 
a partir da qual ele considera que esse assunto, amplamente estudada, obte-
ve avanços e “resultados críticos incontestáveis”. Contudo, Genette ressalta a 
“confusão” feita pela maior parte dos “trabalhos teóricos [...] entre modo e voz, 
[...] qual é a perspectiva cujo ponto de vista orienta a perspectiva narrativa? [...] 
quem é o narrador? [...] quem vê? [...] quem fala? (GENETTE, s/d, p. 183-184). 
(Grifos do autor). Alinhados ao pensamento desse teórico, muitos estudiosos 
têm discutido sobre o estatuto do narrador na estética literária, no intuito de 
compreender esse polêmico assunto. 

Nessa esteira de raciocínio, fundamentado na classificação do ponto de 
vista, e focalização discutidos em Genette, Eduardo Peñuela Cañizal (1974, p. 
256), afirma, em seu texto “Figuração e situação de relato em Vidas Secas”, que 
“A narração é [...] um fazer do narrador [...]”. Esse autor acrescenta que: 

Em Vidas Secas, o narrador, aparentemente, se ausenta da estória por ele forjada. Mas essa ausên-
cia, vista em relação aos níveis do discurso narrativo, gera já nos primeiros contatos com a obra, 
ambiguidades que dificultam a tarefa de atribuir qualificação metalinguística ao narrador. Este não 
se encarna em nenhum personagem e, consequentemente, não participaria da esfera das ações. 
Mas ao formalizar um relacionamento disjuntivo com algumas personagens [...] o narrador é parte 
atuante de uma relação integrativa (CAÑIZAL,1974, p. 257).

À luz do pensamento de Genette, Cañizal afirma que o narrador de Vidas 
secas é heterodiegético. Entretanto, em relação ao nível, observando-se o es-
quema genttiano, nota-se, segundo o pesquisador, que 

a posição do narrador oscila entre o extradiegético e intradiegético, com sutil propensão para o 
intradiegético. Essa propensão [...] se legitima através de um mecanismo de virtualização de que se 
vale o sujeito da enunciação para montar situações de conflito (CAÑIZAL, 1974, p. 257).

Essa interpretação de Cañizal, de acordo com o nosso entendimento, de-
corre do entranhamento do narrador em relação aos fatos que compõem a nar-
rativa, de tal forma que, ao relatá-los, por sua proximidade, denuncia sua cum-
plicidade com a realidade narrada, sem, contudo, participar da ação. Isso fica 
patente quando, entre diversas passagens que constituem a narrativa de Vidas 
secas, deparamo-nos com questionamentos, reflexões e pensamentos dos per-
sonagens, imbricados ao discurso do narrador, de modo que o leitor, ao mesmo 
tempo que é tocado pelas sensações descritas, desconfia de quem de fato as 
incorpora, se os personagens ou o narrador. Neste sentido, a narrativa adquire 
um tom de oralidade, perceptível na marcação do seu compasso, cujo ritmo 
atesta sua poeticidade. Exemplo disso, é o que observamos no capítulo “Festa”, 
no qual o narrador nos apresenta com riqueza de detalhe, o que sente, o que 
pensa e o que vê cada membro da família, sem descuidar dos aspectos tempo-



-espaço que configura a plasticidade da paisagem, a qual transcende o pano de 
fundo que encerra o romance, conforme verificamos neste excerto destacado 
do início do referido capítulo: “Fabiano, sinha Vitória e os meninos iam à festa 
de Natal na cidade. Eram três horas, fazia calor, redemoinhos espalhavam por 
cima das árvores amarelas nuvens de poeira e folhas secas” (RAMOS, 1994a, p. 
71).

Todas as ações dos personagens são acompanhadas de muito perto 
pelo narrador, ao ponto de revelar a intimidade deste com os fatos narrados, 
como mostra toda a narrativa, a exemplo do seguinte fragmento do capítulo 
supracitado: 

Tinham fechado a casa, atravessado o pátio, descido a ladeira, e pezunhavam nos seixos como bois 
doentes dos cascos. Fabiano, apertado na roupa de brim branco feito por sinha Terta, com chapéu 
de baeta, colarinho, gravata, botinas de vaqueta e elástico, procurava erguer o espinhaço, o que or-
dinariamente não o fazia. Sinha Vitória, enfronhada no vestido vermelho de ramagens, equilibrava-
-se mal nos sapatos de salto enorme. Teimava em calçar-se como as moças da rua – e dava topadas 
no caminho. Os meninos estreavam calça e paletó. Em casa sempre usavam camisinhas de riscado 
ou andavam nus. Mas Fabiano tinha comprado dez varas de pano branco na loja e incumbira sinha 
Terta de arranjar farpelas para ele e para os filhos. Sinha Terta achara pouca a fazenda, e Fabiano se 
mostrara desentendido, certo de que a velha pretendia furtar-lhe os retalhos. Em consequência as 
roupas tinham saído curtas, estreitas e cheias de emendas (RAMOS, 1994a, p. 71).

Todos esses movimentos representados pelos personagens, que vão do 
pensamento à ação, registrados pelo narrador, ressaltam o seu poder de ob-
servação e descrição ao perceber e narrar os acontecimentos que somos ins-
tigados a apreciar, sem deixar de notar a ironia do narrador ao traçar o perfil 
de cada personagem, ao vestir uma máscara para se deslocar do seu ambiente, 
o campo, para acidade. Neste sentido, recorremos ao que Marlies K. Danziger 
e W. Stacy Johnson, em sua Introdução ao estudo crítico da literatura, afirmam 
sobre ponto de vista: “[...] qualquer escrito altamente imaginativo implica um 
ponto de vista que não é, mera ou literalmente, o do autor. [...] mas, em parte, é 
uma projeção do seu espírito, uma persona ou máscara através da qual ele fala” 
(DANZIGER; JOHNSON, 1974, p. 42).

Seguindo esse raciocínio de Danziger e Johnson, se tomarmos por exem-
plo um fragmento de Infância, obra autobiográfica de Graciliano Ramos, embo-
ra ressalvando que não necessariamente o autor transmita recorte de sua con-
dição de existência para sua obra, reconheceremos a procedência das reflexões 
dos referidos críticos, como aponta o seguinte excerto da obra memorialista 
supramencionada, no depoimento do narrador-personagem: 

A minha roupa curta era chinfrim. Tentei esconder-me, arrastei-me sob os punhos das redes, co-
xeando, tropeçando, que os sapatos me aperreavam. Em casa eu usava alpercatas – dois pedaços 
de sola e correias. Quando me impunham sapatos, era uma dificuldade: os pés formavam bolos, 



recalcitravam, não queriam meter-se nas prisões duras e estreitas. Arrumavam-se à força, e durante 
a resistência eu ouvia berros, suportava tabefes e chorava. Um par de borzeguins amarelos, um par 
de infernos marcou-me para toda vida. (RAMOS, 1994b, p. 34).

Nas entranhas viradas ao avesso, desnudadas e expostas nessa descrição 
de suas memórias de infância, Graciliano Ramos nos apresenta, nesse recor-
te, uma espécie de denúncia da aspereza do mundo hostil enfrentado pelo ser 
humano, desde a infância. Essa realidade aparece descrita de modo recorrente 
nas obras desse escritor.

A propósito dessa aspereza encontrada na realidade em que se funda a 
obra do autor alagoano, recorremos ao que Maria Bevenuta Sales de Andrade 
e Charles Albuquerque Ponte discutem em seu artigo “A focalização como ele-
mento configurador da aridez relacional em Vidas secas”, quando, fundamenta-
dos na definição de Genette, Reis e Lopes acerca de focalização, afirmam que, 
nessa obra, em particular,

Cada personagem assume, por um determinado tempo, a condição de focalizador e dentro do seu 
insulamento, apresenta uma visão dos fatos. A impossibilidade de comunhão é advinda desse cons-
tante não dito, desses espaços de silêncio que minam as possibilidades de aproximação entre os 
indivíduos (ANDRADE; PONTE, 2012, p. 80). (Grifos dos autores).

Daí a incomunicabilidade entre os membros da família, e a consequente 
“aridez relacional presente na obra [...]”, conforme assinalam Andrade e Ponte 
(2012, p. 80). Esse pesquisadores acrescentam que “por falta de domínio da 
linguagem”, a conversa não se estabelece, e desaparece qualquer a possibilida-
de de diálogo:

Diante desse impasse, cada um formata as suas próprias imagens, como se uma personagem não ti-
vesse conhecimento das demais, impedindo que haja interação [...] mantém-se o afastamento pela 
ineficiência dos meios de sociabilidade promovendo assim a fluidez total da focalização (ANDRADE; 
PONTE, 2012, p. 80).

As considerações a respeito do estatuto do narrador realizadas acima, nos 
impulsiona a fazer uma apreciação sobre a contribuição dos estudos críticos 
de Antonio Candido, para uma compreensão a respeito do narrador de Vidas 
secas, uma vez que percebemos o modo singular com que esse crítico se de-
bruça sobre a análise desse livro, a fim de conhecer os seus componentes – a 
paisagem e os personagens e demais elementos narrativos, situando o leitor 
sobre a realidade que envolve esse romance, ao comentar que este “é mais tos-
co do que puro”. E “sua estrutura [é formada] de pequenos quadros justapos-
tos”. (CANDIDO, 1999, p. 46). Cândido acrescenta que esse romance “[...] é uma 
história contada diretamente. A alma do s personagens, perquirida com amor e 
sugerida com desatavio, é apenas a câmera lenta do mesmo brilho que lhes vai 
nos olhos” (CANDIDO, 1999, p. 46).



Ao mencionar a forma como a história é contada, Candido orienta o leitor 
para o tipo de narrador que ele encontrará, ao fazer a leitura desse romance. 
Daí o modo de contribuição oferecida pelo referido crítico. 

Comparando o modo de narrar de Vidas secas a outras obras de Graciliano 
Ramos, Candido observa que, diferente de outros livros do mesmo autor, neste 
romance, 

O matutar de Fabiano ou Sinhá Vitória não corrói o eu nem representa atividade excepcional. Por 
isso é equiparado ao cismar dos dois meninos e da cachorrinha, pois no primitivo, na criança e no 
animal a vida interior obedece a outras leis, que o autor procura desvendar: não se opõe ao ato, 
mas nele se entrosa, imediatamente. Daí a pureza do livro, o impacto direto e comovente, não dis-
persado por qualquer artificioso refinamento (CANDIDO, 1999, p. 46-47) (grifo do autor). 

Nesta obra, Graciliano Ramos muda sua técnica de escritura, de acordo 
com o que Candido (1999, p. 47) observa: “abandona a narrativa na primeira 
pessoa e suprime o diálogo”, inviável nesta condição de desespero a que estão 
submetidos os personagens, inseridos na paisagem hostil. 

A adoção de uma técnica diferente da utilizada nos livros anteriores ins-
taura, conforme aponta Candido (1999, p. 47), “a perspectiva recíproca”, [...] 
que ilumina o personagem pelo acontecimento e este por aquele”. 

Candido argumenta que “[...] o narrador tem de comum com os heróis dos 
romances de Graciliano Ramos a circunstância de necessitarem todos eles de 
evasão. [...] [Porém], Fabiano não pode evadir-se porque não consegue ver uma 
nesga na sufocação completa que o oprime” (1999, p. 52-53). Esse crítico res-
salta que o modo de escrever de Graciliano, com 

[...] medo de encher linguiça é um dos motivos de sua iminência, de escritor que só dizia o essencial 
e, quanto ao resto, preferia o silêncio. O silêncio devia ser para ele uma espécie de obsessão, tanto 
assim que quando corrigia ou retocava os seus textos nunca aumentava, só cortava, cortava sem-
pre, numa espécie de fascinação abissal pelo nada – o nada do qual extraíra a sua matéria, isto é, as 
palavras que inventam as coisas, e ao qual parecia querer voltar nessa correção-destruição de quem 
nunca estava satisfeito. [...] Entre o nada primordial anterior ao texto, e o risco de acabar em nada 
devido à insatisfação posterior, se equilibra a sua obra essencial [...] (CANDIDO, 1999, p. 102-103).

Tal obsessão de Graciliano Ramos pelo silêncio causara espanto a muitos 
críticos, que, no dizer de Candido, em Vidas secas, exibiu sua “[...] força ao cons-
truir um discurso poderoso a partir de personagens quase incapazes de falar, 
devido à rusticidade extrema, para os quais o narrador elabora uma linguagem 
virtual a partir do silêncio” (CANDIDO, 1999, p. 104).

Ainda a respeito de silêncio em Vidas secas, Candido (1999, p. 105) ressal-
ta que: “[...] a força com que transcende o realismo descritivo, para desvendar 
o universo mental de criaturas cujo silêncio ou inabilidade verbal leva o narra-



dor a inventar para elas um expressivo universo interior, por meio do discurso 
indireto; [...]”. Esse crítico chama-nos a atenção para 

“[...] a presença da cachorra Baleia institui um parâmetro novo e quebra a hierarquia mental [...], 
pois permite ao narrador inventar a interioridade do animal, próxima à da criança rústica, próxima 
por sua vez à do adulto esmagado e sem horizonte. O resultado é uma criação em sentido pleno, 
como se o narrador fosse, não um intérprete mimético, mas alguém que institui a humanidade de 
seres que a sociedade põe à margem, empurrando-os para as fronteiras da animalidade. Aqui, a ani-
malidade reage e penetra pelo universo reservado, em geral, ao adulto civilizado. [...] São tentativas 
de alargar o território literário e rever a humanidade dos personagens (CANDIDO, 1999, p. 106).

No dizer de Candido, 

[Graciliano Ramos] trabalhou como uma espécie de procurador do personagem, que está legalmen-
te presente, mas ao mesmo tempo ausente. O narrador não quer identificar-se ao personagem, e 
por isso há na sua voz uma certa objetividade de relator. Mas quer fazer as vezes do personagem, de 
modo que, sem perder a própria identidade, sugere a dele (CANDIDO, 1999, p. 106-107).

Com base nesses pressupostos, levando em consideração o relevante con-
tributo de Antônio Candido para crítica literária, realizamos esse trabalho no 
intento de demonstrar a importância dos estudos críticos desse autor para a 
compreensão da obra de Graciliano Ramos, em particular, do estatuto do nar-
rador em Vidas secas. Além do viés crítico de Candido, lançamos mão do pen-
samento de teóricos e críticos da literatura, estabelecendo entre eles possíveis 
diálogos, de modo que isto viesse a acrescentar e iluminar a apreciação e aná-
lise da obra desse romancista. 
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A LINGUAGEM SERTANEJA NO CORDEL  
“O DISTINO DE JUSÉ FIO DE DONA SINHÁ”:

glossário léxico-semântico
Wellington Lopes dos Santos163

INTRODUÇÃO

A literatura de cordel se configura como importante instrumento para os 
mais diversos estudos de natureza linguística. Nesse contexto, os cordelistas, 
nessas obras, revelam em seus versos o acervo vocabular inerente a uma deter-
minada comunidade linguística. 

Nesse sentido, investigar a linguagem de uma comunidade de falantes é, 
acima de tudo, estudar a riqueza lexical proferida por um povo que habita uma 
região específica e que apresenta aspectos socioculturais próprios. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem o objetivo principal de mos-
trar um glossário regional/popular, de natureza léxico-semântica, do cordel 
intitulado: O distino de Jusé fio de dona Sinhá, de autoria da poetisa potiguar, 
Rosa Ramos Regis. Assim sendo, a referida obra retrata com precisão a fala do 
homem sertanejo que vive na região nordeste do Brasil. 

A fundamentação teórica primou pelos pressupostos da sociolinguísti-
ca: relação entre linguagem e sociedade (COSERIU, 1987), lexicologia: estudo 
científico do léxico (ARAGÃO, 2013); (OLIVEIRA; ISQUERDO, 2001), lexicogra-
fia: técnica para elaboração de dicionários, vocabulários e glossários (BIDER-
MAN, 2001) e semântica: ciência que estuda a significação das palavras, frases 
e enunciados (MARQUES, 1996); (TAMBA-MECZ, 2006).

1. SOBRE A POETISA ROSA RÉGIS164

Rosa Ramos Regis da Silva – poetisa e cordelista paraibana do município 
de Mamanguape, Bacharel em Economia, Licenciada e Bacharel em Filosofia 

163 Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Mestre e Doutor em Letras pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB).
164 Biografia disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=5757 



pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - é membro da Associação 
Casa do Cordel (AACC); da Associação Estadual de Poetas Populares (AEPP); 
da Academia Norte-Rio-grandense de Literatura de Cordel (ANLIC) como pre-
sidente entre 2011 e 2014, hoje, tesoureira; da Academia de Trovas do Rio 
Grande do Norte (ATRN); do Movimento Poetas Del Mundo; da Sociedade dos 
Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte (SPVA-RN), da União Brasileiras 
de Escritores no RN (UBE-RN) e professora de Filosofia na Rede Estadual de 
Ensino do RN, para o Ensino Médio desde 2009.

A poetisa tem vários livros publicados: Povarejo em dobro (12 cordéis, dos 
contos de MC Garcia); Folheto de quem aprende vivendo – Sabedorias do Povo do 
Sertão (19 cordéis), no Prêmio Patativa do Assaré de Literatura de Cordel. Na 
Literatura Infantil em cordel publicou O tatu filosofante e miúda pensa grande, 
cordelizando Rosângela Trajano. No rol de obras, publicou dezenas de folhetos 
de cordel de temas variados, inclusive infantis e filosóficos. 

A referida autora ganhou vários prêmios, dentre eles, destacamos, em 1º 
lugar nas categorias cordéis e sonetos. 

Na categoria cordéis: 1) Lampião ainda é vivo no coração do nordeste, 
durante a XIV FESERP – Prêmio Augusto dos Anjos, em Aparecida/PB; 2) Eu 
venho aqui em defesa da sustentabilidade, durante o III Prêmio COSERN de 
Literatura de Cordel, em Mossoró/RN; 3) O Sindsaúde é um sindicato de gar-
ra, durante o I Prêmio SINDSAÚDE-RN; 4) A feira de Caruaru é patrimônio do 
povo, durante o II Prêmio Literatura de Cordel da Academia Caruaruense 
de Literatura de Cordel, em Caruaru/PE.

Na categoria sonetos: 1) Coração desatinado, durante a XI Antologia Poé-
tica de Diversos Autores – PoeArt 2012, em Volta Redonda/RJ; 2) Me enrosco 
em teus lençóis, durante a III Coletânea Século XXI – PoeArt – 2012, em Volta 
Redonda/RJ; 3) Nesta incapacidade de sonhar, na Vozes de Aço, durante a XIV 
Antologia Poética de Diversos Autores – PoeArt – 2013, em Volta Redonda/
RJ; 4) O canto imaginário de um poeta apaixonado, na Vozes de Aço, durante a 
XII Antologia Poética de Diversos Autores – PoeArt – 2012, em Volta Re-
donda/RJ; 5) Saudades na Vozes de aço, durante a XIII Antologia Poética de 
Diversos Autores – PoeArt – 2013, em Volta Redonda/RJ.

Por fim, a poetisa supracitada ainda conquistou o 6° lugar com o so-
neto Ondas, durante o 6º Festival de Sonetos Chave de Ouro – Os 50 me-
lhores Sonetos – Academia Jacarehyense de Letras, em 2012, em Jacareí/SP; 
8º lugar com o soneto Um Deus nascido da dor, durante a X FESERP - Prêmio 
Augusto dos Anjos, em Aparecida/PB e com o soneto O ipê roxo, durante a XVI 
FESERP - Prêmio Augusto dos Anjos, em Aparecida-PB. 



2. A OBRA

2.1 O distino de jusé fio de dona Sinhá (Rosa Régis/2007)
Meu povo me dê licença
Prumode a rede passá!
Nói vamo interrá Jusé
Qui já cumeça a cherá!
Morreu de morte matada:
Pra mai de doze facada.
Lhe matáro pra robá.
Assim começa a históra
Contada de trai pra diante:
Uma históra sem gulóra 
D’um matuto arritirante
Qui partiu da sua terra
Do sertão no pé da serra
Puresse mundão avante
É a históra de Jusé
Fio de dona Sinhá
Qui dexô a sua terra
Pois já num tinha o qui dá
Prumode a sêeeca, doutô!
E pra capitá se mandô
Buscano em que trabaiá.
Um dia, de manhãzinha,
S’alevanta distimido,
Dizeno a muié:-Chiquinha,
Já tô mermo arrizuvido!
Tu arrebanha os minino
Qui agora o nosso distino
É o qui Deus fô siivido.
- Tem um povo arrebanhando
Gente pra ir trabaiá
Mai só leva sem muié!
Eu num quero ti dexá
Pra donde eu fô tu vai!
Nossos fio vão atrai.
E Deus vai nos ajudá.
A muié, obidiente
Qui era, já cumeçô
A arrumá os mulambo
Cuma o marido madô:
Roupa véia, arremendada:
Carça cum perna rasgada
Pedaço de cubertô.
Arrebanhô os minino
Qui táva tudo ispaiado:

Maigarida, Sivirino
Zabé, Antonha, Conrado.
E mais argum, que agora:
No momento, nessa hora,
Eu num mermo alembrado.
Zé c’uma inxada no ombro, 
Onde vai dipindurado
Um cabacinho cum água
E um matulão de lado
Cum farinha de mandioca
Beiju seco, tapioca
E um caiquinho assado.
U’a peixêra de doze
Pulegada na cintura
U’a ispingarda de soca
Nas costa, c’uma atadura
Já tá pronto pra parti
Pro seu distino sigui
Oh... infili criatura!
A muié trai u’a trôxa
Cheia de pindurucaio:
Lamparina a querosene;
Pente sem dente; chucaio;
U’a istêra suja e veia,
Culé de pau, u’a greia,
E um pau c’um papagaio
Um papêro sem o cabo
Prumode fazê café.
Gaifo?!... Nunca uviu falá!
Leva três, quato cuié.
Os péi pisano de lado.
Disfarça. Os dedo inchado,
Cheios de bicho-de-pé
Num arrecrama de nada
Pois véve cuma Deus qué!
E, obidiente ao marido
Fai sempre o qu’ele dixé:
Ele é quem manda! É o rei!
A sua palavra é lei!
O q’ele qué é o qui é.
A mininada tomém
Num recrama, não dir nada!
Sisuda vai caminhando,
Pés discarso na istrada



O só a pino, torrano...
A areia os péi queimano.
Ô situação danada!
Alembra a cabra Cicia,
Que tanto leite duô
A todos eles, e qui a sêca
Marvada, pra si tumô:
Foi sumino... foi sumino...
Se isvaino... se isvaino...
Inté qui um dia tombô.
C’uns tá pensamento triste,
Vão chegano ao povoado
Adonde vão imbaicá,
Num õimbu veio, fretado.
Vão tentá vida in Sum Pálo!
E Jusé sente um intálo
Cuma se tano ingasgado.
As suas inculumia,
Qui já roubô das barriga
Dos fio, já se foi toda...
Pensa. E o só, qui castiga
Seu quengo, inquanto caminha,
Lhe provoca u’a murrinha,
Um má istá... ô fadiga.
Discansa um pedacim
Cum Sinhá Chica ao seu lado.
Um gole de água morna
E já tá recuperado.
Têm qui chegá no lugá 
Ante do õimbu zaipá,
Ou pra trai vão sê deixado.
Chega no lugá na hora!
O õimbu já vai parti.
Nem dá tempo de pensá
Se deve ô num deve í.
E o chofé, mei maroto,
- o õimbu ta num pé e n’outo!
Quem vai, entre! Ou fica aqui.
Dez dia saculejano!
Os osso tudo muído.
O istambo arrivirado
Pelo pôco arricibido.
Nos onze, cantano o galo,
A frota chega a Sum Pálo
Sem distino garantido.
Um mundão discunhicido
Sispáia na sua frente!
Zé tenta istirá as perna

Qui tão ficano drumente.
O motorista, infezado, 
Recrama, já arterado,
Cum palavras indecente.
Arreia as pôca bagage
Dos pobe ali na carçada.
Acelera e vai simbora,
Sem ligá à pobraiada
Que ficô “ao deus dará”,
Sem tê pradonde apela.
Eita vida desgraçada!
Vão s’iscorano nos canto,
Pois o cansaço é dimai,
Vorteano a rodoviára:
Uns na frente, ôtos atrai.
Sem banho, sem alimento:
Com fome, frio e fedorento,
O sono é c’um’ um dirmai.
E, ainda de madrugada,
São, pela guarda, acordado
Dibáxo de gritaria,
De sujo palavriado:
- Alevanta! Arriba! Arriba!
Disinfeta paraíba!
Bando de irmulambado!
Jusé ajunta a famia,
Sai dali discunfiado:
Veno as coisa deferente
Daq’ele tinha pensado.
Vão andano nas carçada...
Ninguém inda cumeu nada!
E o istambo manda o recado.
Incosta num viaduto,
Onde incronta ôta famia
De nordestino, qui ali
Tá. E já fai muitos dia...
Muitos mês... e muitos ano...
Poi já num tão mais contano,
Qui véve nessa agunia.
Zé, mei cabrêro, pregunta:
- Amigo, posso abancá
Cum minha famia aqui?
Se Vossa Mecê dexá,
Nói fica agradicido!
Poi tamo disprivinido
E sem tê donde mora.
Vão ficano... E sem trabáio,
Já começa a irmolá



As fia se prostitui.
Os fio começa a robá.
O tempo vai se passano...
E os seus sonho, seus prano,
Já começa a disboatá.
A sua terra quirida
Já vai se disvaneceno
Da sua mente firida.
Pruque, agora viveno
A miséria e o disamô
Da Capitá, seu Dotô!
Do amô vai sisqueceno.
E... um dia... manquitolando...
Vem Zé de dona Sinhá
Agora Zé de Chiquinha,
Banzando... assim... a pensá...
Tristonho por não ter tido,
Nesse dia, garantido
Nem o quinhão do jantá.
Cabeça báxa... rismunga...
Recramando sua sorte,

A disgraça da famia
E a sodade do Norte...
De repente!... À sua frente...
U’a faca reluzente!
É o anunço da morte.
-Passa a grana paraíba!
Hoje tu num vai cumê!
Nem tu nem tua muié!
Tu sabe mermo pru quê?
Pruquê eu vô te mata
E a tua grana levá,
Num adianta corrê. 
Morreu o Zé de Chiquinha!
Ninguém sabe quem matô.
Arguém diz qui foi um fio
Dele mermo, qui indoidô.
E ôtos dize: - Foi ladrão!
Só se sabe qui o Sertão,
Cum tristeza, meu patrão,
A sua morte chorô.

3. REFERENCIAL TEÓRICO: SOCIOLINGUÍSTICA, LEXICOLOGIA, 
LEXICOGRAFIA E SEMÂNTICA. 

3.1 Sociolinguística

A sociolinguística ou sociologia da linguagem é um ramo da linguística, 
relativamente novo, que tem como objetivo principal estudar as relações entre 
linguagem e sociedade.

Trata-se de um estudo descritivo que mapeia a linguagem, sobretudo, as 
possíveis variações nas mais diversas manifestações no ato de fala. Inspira-se, 
sobretudo, nos métodos sociológicos de pesquisa através de registros, obser-
vações, descrições e análises para estudar a variação linguística que se apre-
senta no contexto social de uma determinada comunidade de falantes.

Nessa perspectiva, conforme Coseriu (1987, p. 29), “do ponto de vista lin-
guístico é oportuno limitar a sociolinguística (como disciplina linguística não 
sociológica) ao estudo da variedade e variação da linguagem em relação com a 
estrutura social das comunidades”.

A sociolinguística estuda a variedade linguística baseado em três grandes 
pontos de vista: diatópicos, diastráticos e diafásicos. Assim sendo, conforme 
Coseriu (1987, p. 29), “[...] diferenças no espaço geográfico ou diatópicas, dife-
renças entre as camadas socioculturais ou diastráticas e diferenças de moda-



lidade expressiva segundo as circunstâncias permanentes ou ocasionadas do 
falar ou diferenças diafásicas”.

3.2 Lexicologia

A lexicologia é o ramo da linguística que estuda o léxico de uma língua. 
Nesse sentido, é o estudo científico do léxico nos seus mais diversos aspectos, 
dentre eles: fonético, fonológico, semântico, morfológico, sintático etc. Assim 
sendo, o léxico de uma língua nada mais é do que o conhecimento cultural de 
uma determinada comunidade de falantes adquirido através do tempo, da his-
tória e da experiência de cada indivíduo.

Nessa perspectiva, conforme Aragão (2013, p. 211), “para se apreender, 
compreender, descrever e explicar a ‘visão de mundo’ de um grupo sócio-lin-
guístico-cultural, o objeto de estudo principal são as unidades lexicais e suas 
relações em contextos”.

De acordo com Ferreira (2000, p. 424-425), a lexicologia “é a parte da 
gramática que se ocupa da etimologia das palavras das várias acepções delas”. 
Para Houaiss (2008, p. 460), a lexicologia “é a parte da linguística que estuda a 
origem das palavras, seus significados e sua formação”.

Por meio da lexicologia, torna-se possível observar e descrever cientifica-
mente o léxico através de informações que revelam a experiência cultural de 
uma determinada comunidade linguística. Assim sendo, conforme Oliveira e 
Isquerdo (2001, p. 9), “o léxico, saber partilhado que existe na consciência dos 
falantes de uma língua, constitui-se no acervo do saber vocabular de um grupo 
sociolinguístico cultural”.

Nesse sentido, ainda de acordo com as autoras supracitadas, o léxico “[...] 
representa a janela através da qual uma comunidade pode ver o mundo, uma 
vez que esse nível da língua é o que mais deixa transparecer os valores, as cren-
ças, os hábitos e os costumes de uma comunidade [...]” e, portanto, “[...] o uni-
verso lexical de um grupo sintetiza a sua maneira de ver a realidade e a forma 
como seus membros estruturam o mundo que os rodeia e designam as diferen-
tes esferas do conhecimento [...]”.

3.3 Lexicografia

A lexicografia é um estudo científico, de natureza linguística, cujo objetivo 
é a elaboração de dicionários, glossários e vocabulários. Assim sendo, léxico é 
o vocabulário de uma língua e grafia é a escrita. Neste sentido, o profissional 
lexicógrafo é um dicionarista.



De acordo com Houaiss (2008, p. 460) a lexicografia “é a técnica da feitura 
de dicionários; o trabalho de elaboração de dicionários, vocabulários e afins 
[...]”. A atividade lexicográfica é antiga e tradicional, pois:

[...] a lexicografia ocidental iniciou-se nos princípios dos tempos modernos. Embora tivesse precur-
sores nos glossários latinos medievais, essas obras não passavam de listas de palavras explicativas 
para auxiliar o leitor de textos da antiguidade clássica e da Bíblia na sua interpretação. A lexicografia 
só começou, de fato, nos séculos XVI e XVII com a elaboração dos primeiros dicionários mono-
língues e bilíngues (latim e uma língua moderna). Os primeiros dicionários em língua portuguesa 
dignos de nome são: o Vocabulário Português-Latino, de Rafael Bluteau (1712-1728), obra bilíngue 
em 8 volumes e o Dicionário da Língua Portuguesa, de Antônio de Morais Silva (1ª ed. 1789; 2ª ed. 
1813). Quanto aos dicionários técnico-científicos, no português, eles são obra do século vinte; na 
verdade, nessa área estamos apenas começando (BIDERMAN, 2001, p. 17).

Assim sendo, a lexicografia pode ser vista sob dois aspectos: técnica e teo-
ria. Nessa perspectiva:

[...] como técnica de montagem de dicionários, ocupa-se de critérios para seleção de nomenclatu-
ras ou conjunto de entradas, de sistemas definitórios, de estrutura de verbetes, de critérios para 
remissões, para registro de variantes [...]. [...] como teoria, procura estabelecer um conjunto de 
princípios que permitam descrever o léxico (total ou parcial) de uma língua (BORBA, 2003, p. 15).

3.4 Semântica

De um modo geral podemos definir a semântica como um ramo da linguís-
tica que estuda a significação das palavras, das frases, bem como dos enuncia-
dos. Nesse sentido, a semântica “[...] estuda o sentido dos elementos formais 
da língua, aí incluídos morfemas, vocábulos, locuções e sentenças (= estruturas 
sintaticamente completas ou linguisticamente gramaticais), ou, ainda, [...] é o 
estudo da significação das formas linguísticas” (MARQUES, 1996, p. 15).

Assim sendo, de acordo com Tamba-Mecz (2006, p. 8), entendemos a se-
mântica “como uma disciplina linguística que tem por objeto a descrição das 
significações próprias às línguas e sua organização teórica”.

Nesse sentido, conforme Marques (1996), podemos chegar à conclusão 
de que a semântica tem como objetivo principal estudar o significado (sentido, 
significação) das formas linguísticas: morfemas, vocábulos, locuções, senten-
ças, conjunto de sentenças, textos, etc., suas categorias e funções na linguagem.

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS

4.1 A macroestrutura do glossário

a)  17 itens lexicais; 
b)  As entradas são apresentadas em ordem alfabética, em caixa alta, ne-



grito, fonte Times New Roman (tamanho 12); 
c)  Informação gramatical (adj. = adjetivo, exp. = expressão, s.f. = subs-

tantivo feminino, s.m. = substantivo masculino, v. = verbo, i. = interjei-
ção, sintagma nominal = sint. nom.); 

d)  As indicações das palavras dicionarizadas com sentido equivalente 
(PDSE), palavras dicionarizadas com sentido diferente (PDSD) e pala-
vras não dicionarizadas (PND) são apresentadas em caixa alta; 

e)  Entre parênteses, em caixa alta, constam as obras lexicográficas pes-
quisadas: Dicionário Caldas Aulete Online (A.O.) e Novo Dicionário de 
Termos e Expressões Populares, de Tomé Cabral (T.C.) para a verifica-
ção da existência de palavras dicionarizadas com sentidos equivalen-
tes, palavras dicionarizadas com sentidos diferentes e palavras não 
dicionarizadas; 

f)  Definição regional/popular; 
g)  Entre aspas está o registro da abonação, conforme contexto de uso 

nas obras analisadas; 
h)  Na abonação, o item lexical correspondente, apresenta-se sublinhado; 
i)  Registro de variação em itálico é dado através da indicação VAR; 
j)  Registro de nota explicativa é dado através da indicação NOTA.

4.2 A Microestrutura do glossário: entrada + informação gramatical + 
dicionarização + definição +/- variação + abonação +/- nota explicativa.

5. GLOSSÁRIO

ADONDE adv.
PDSE (A.O.; T.C.)
Onde “[...] c’uns tá pensamento triste, vão chegano ao povoado adonde vão im-

baicá num ôimbu veio, fretado. Vão tentá vida in Sum Pálo! E Jusé sente um 
intalo cuma se tano ingasgado [...]”.

ALEMBRAR v.
PDSE (A.O.; T.C.)
Recordar. “[...] alembra a cabra Cicia que tanto leito duô a todos eles e qui a seca 

marvada pra si tumô: foi sumino... foi sumino... se isvaino... se isvaino... inté 
qui um dia tombo [...]”. VAR. lembrar.
NOTA: A variante lembrar está registrada no Dicionário Aulete Digital.

ARREBANHÔ v.
PND (A.O.; T.C.)



Juntou. “[...] Arrebanhô os minino que táva tudo ispaiado: Maigarida, Sivirino, 
Zabé, Antonha e Conrado. E mais argum que agora no momento, nessa 
hora, eu num tô mermo alembrado [...]”.

ARRITIRANTE adj.
PND (A.O.) PDSE (T.C.)
Sertanejo que se retira de sua terra natal para tentar a vida em outra cidade.. 

“[...] assim começa a históra contada de tras pra diante: uma históra sem 
gulora dum matuto arritirante qui partiu da sua terra do sertão no pé da 
serra puresse mundão avante [...]”. VAR. Retirante.
NOTA: A variante retirante está registrada no Dicionário Aulete Digital e 
no Dicionário de Termos e Expressões Populares (CABRAL, 1982).

ARRIZUVIDO adj.
PND (A.O.; T.C.)
Decidido. “[...] um dia, de manhazinha, se alevanta distimido, dizeno a muié: 

Chiquinha, já tô mermo arrizuvido! Tu arrebanha os minino qui agora o 
nosso distino é o qui Deus fô siivido [...]”. VAR. Resolvido 
NOTA: A variante resolvido está registrada no Dicionário Aulete Digital e 
no Dicionário de Termos e Expressões Populares (CABRAL, 1982).

BUSCANO v.
PND (A.O.; T.C.)
Procurando. “[...] é a históra de Jusé, fio de dona Sinhá, qui deixô a sua terra, 

poi já num tinha o qui dá. Prumode a sêca, doutô e pra capitá se mandô, 
buscano in que trabaiá [...]”. 

CABRÊRO adj.
PND (A.O.; T.C.)
Desconfiado. “[...] Zé mei cabrêro pregunta: - Amigo posso abancá cum minha 

famia aqui? Se Vossa Mecê dexá, nói fica agradecido! Pois tamo disprivini-
do e sem tê donde morá [...]”. VAR. Cabreiro. 
NOTA: A variante cabreiro está registrada no Dicionário Aulete Digital e no 
Dicionário de Termos e Expressões Populares (CABRAL, 1982).

DIPINDURADO adj.
PND (A.O.; T.C.)
Suspenso. “[...] Zé, cum a inxada no ombro, onde vai dipindurado, um cabaci-

nho cum água e um matulão de lado com farinha de mandioca, beiju seco, 
tapioca e um caiquinho assado [...]”. VAR. Pendurado.
NOTA: A variante pendurado está registrada no Dicionário Aulete Digital.

DISVANECENO v.



PND (A.O.; T.C.)
Sumindo. “[...] a sua terra quirida, já vai se disvaneceno da sua ferida. Pruque, 

agora viveno a miséra e o disamô da capitá, seu Dotô! Do amô vai sisque-
ceno [...]”. 

FAMIA s.f.
PND (A.O.; T.C.)
Pai, mãe e filhos. “[...] incosta num viaduto, onde incronta ôta famia de nordes-

tino qui ali tá. E já fai muitos dia... muitos mês... e muitos ano... poi já num 
tão mais contano que véve nessa agunia [...]”. VAR. Família.
NOTA: A variante família está registrada no Dicionário Aulete Digital. 

INCULUMIA s.f.
PND (A.O.; T.C.)
Dinheiro guardado. “as suas inculumia, qui já roubô das barriga dos fio, já se foi 

toda... Pensa. E o só, qui castiga seu quengo, inquanto caminha, lhe provoca 
u’a murrinha, um má istá... ô fadiga. [...]”. VAR. Economia.
NOTA: A variante economia está registrada no Dicionário Aulete Digital.

IRMULAMBADO s.m.
PND (A.O.; T.C.)
Esfarrapado. “[...] e, ainda de madrugada, são pela guarda, acordado dibáxo de 

gritaria, de sujo palavriado: - Alevanta! Arriba! Arriba! Desinfeta Paraíba! 
Bando de irmulambado! [...]”. VAR. Esmolambado.
NOTA: A variante esmolambado está registrada no Dicionário Aulete Di-
gital e no Dicionário de Termos e Expressões Populares (CABRAL, 1982).

ISTAMBO s.m.
PND (A.O.; T.C.)
Bucho; barriga. “[...] dez dias saculejano, os ossos tudo muído. O istambo arri-

virado pelo pôco arricibido. Nos onze, cantano o galo, a frota chega a Sum 
Pálo, sem distino garantido [...]”. VAR. Estômago.
NOTA: A variante estômago está registrada no Dicionário Aulete Digital e 
no Dicionário de Termos e Expressões Populares (CABRAL, 1982).

PINDURUCAIO s.m.
PND (A.O.; T.C.)
Balangandã; troços. “[...] a muié trai u’a trôxa cheia de pindurucaio: lamparina 

a querosene, pente sem dente, chucaio, u’a istêra suja e veia, culé de pau, 
u’a greia e um pau c’um papagaio [...]” VAR. Penduricalho
NOTA: A variante penduricalho está registrada no Dicionário Aulete Digital.

PRUMODE exp.



PND (A.O.) PDSE (T.C.)
O mesmo que para. “[...] um papêro sem o cabo, prumode fazê café. Gaifo? Nun-

ca uviu falá! Leva três, quato cuié. Os péi pisano de lado. Discarça. Os dedo 
inchado, cheios de bicho-de-pé [...]”.

MANQUITOLANDO v.
PND (A.O.; T.C.)
Andar mancando. “[...] e... um dia... manquitolando... vem Zé de dona Sinhá, 

agora Zé de Chiquinha, banzando... assim... a pensá... tristonho por não ter 
tido, nesse dia, garantido nem o quinhão do jantá [...]”.

QUINHÃO s.m.
PDSE (A.O.; T.C.)
A menor parte da divisão; pouca coisa. “[...] e... um dia... manquitolando... vem 

Zé de dona Sinhá, agora Zé de Chiquinha, banzando... assim... a pensá... tris-
tonho por não ter tido, nesse dia, garantido nem o quinhão do jantá [...]”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura popular é um eficaz instrumento para estudos de natureza lin-
guística, sobretudo, no que se refere às poesias e à literatura de cordel. A lin-
guagem popular é rica em sua essência no que se diz respeito ao léxico de uma 
determinada comunidade ou região e, nesse sentido, a linguagem nordestina é 
fortemente representada na literatura de cordel. 

Assim sendo, a literatura de cordel retrata com precisão os aspectos so-
ciais e culturais próprios do falar nordestino e, portanto, funciona como exce-
lente instrumento de análise linguística.

Por fim, a partir da amostra das palavras coletadas e registradas no pre-
sente trabalho, chegamos à conclusão de que a obra intitulada “distino de Jusé 
fio de dona Sinhá”, de autoria da poetisa paraibana, Rosa Ramos Régis, mostra 
nas suas 31 estrofes uma riqueza linguística que revela, acima de tudo, o acer-
vo vocabular inerente ao universo sociocultural próprio da região Nordeste do 
Brasil.
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LITERATURA NEGRA FEMININA 
E ESCREVIVÊNCIAS: 

reflexões e construção de 
identidades e reexistência

Louise Conceição Pereira Tanajura165

INTRODUÇÃO

Estes escritos nascem em meio à vivência de uma intervenção que com-
porta um projeto de letramento literário negro e feminino em sala de aula do 
Ensino Fundamental da periferia de Salvador. Professora da rede municipal de 
educação e mestranda pelo Programa de Mestrado Profissional PROFLETRAS/
UFBA, elegi o foco de minha pesquisa a partir de um incômodo, com o qual 
convivo desde a chegada na escola onde leciono e que compartilho com tantos 
outros professores de Língua Portuguesa: por que as/os estudantes resistem 
tanto à leitura de textos literários? Como intervir, de alguma maneira, nessa si-
tuação? O que estou (ou não estou!) fazendo? Dado meu percurso profissional, 
podia já vislumbrar algumas possíveis respostas, as quais tangenciavam o fato 
de que o sentido de literatura para elas/eles estava ligado à existência de uma 
espécie de panteão intocável, habitado por mulheres e, sobretudo, homens, 
que, à altura de sua branquitude escreviam para que seus iguais pudessem ler. 
Isto é: literatura de poucos para poucos. 

Essa visão de que sujeitos negros não são produtores, tampouco consumi-
dores, de conhecimento faz parte de um processo que começou na desumani-
zação dos corpos negros, quando do início da diáspora forçada pelo aprisiona-
mento, sequestro e escravização dos povos africanos, e seguiu embasada por 
teorias, como o darwinismo social, que buscavam provar uma suposta inferio-
ridade dos sujeitos negros, os quais, se não para o trabalho braçal, não teriam 
serventia. É nesse contexto que se forja a ideia hoje calcada no inconsciente 
coletivo brasileiro de que negras e negros não podem, por exemplo, ocupar 
espaços da intelectualidade, como a literatura, ou transitar por esferas legiti-

165 Mestranda pelo Mestrado Profissional PROFLETRAS-UFBA, bolsista pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – CAPES- e professora da Rede Municipal de Educação de Salvador. 



madas de conhecimento, como a academia, tradicionalmente reservados aos 
que, desde o início da colonização, revezam-se e perpetuam-se, através dos pri-
vilégios transmitidos a seus descendentes. Nesse sentido, sujeitos negros, num 
contexto de intelectualidade, poderiam, no máximo, ser objetos. 

A escola se ocupa, em certa medida, da manutenção desse pensamento: se 
a Lei 10.639166 lhe obrigou a trazer as culturas africanas e afro-brasileiras para 
o seu seio, isso ainda é feito de maneira incipiente, com baixo grau de compro-
metimento, o que se evidencia, por exemplo, no silenciamento e na estereo-
tipização ainda presentes no livro didático167 e em certas práticas docentes, 
que, no que se refere à disciplina de Língua Portuguesa/Literatura, significa a 
não opção por autoras e autores negras/os, bem como na insistência em obras 
literárias nas quais a construção da personagem negra é marcada por racismo, 
estereotipia, negatividades168.

Constatar que minhas/ meus estudantes não estavam sendo direcionados 
no sentido de uma desconstrução da noção de literatura “de poucos para pou-
cos” gerou, em mim, certa angústia, que, de alguma forma, voltava-se para a 
cobrança de um eu-professora que ainda acreditava que apenas os clássicos 
teriam espaço na sala de aula. Por esse ponto de vista, o cânone e toda sua 
carga de branquidade, heteronormatividade, elitismo e masculinidade, entre 
outros aspectos excludentes, adentra sem cerimônia o espaço das aulas de Lín-
gua Portuguesa de classes da periferia soteropolitana, carregadas de heteroge-
neidade e essencialmente negras. Inclusive a minha.

Nesse sentido, mergulhei em uma proposta que, em alguma medida, desa-
fiou a mim mesma enquanto reprodutora, à época, de uma prática docente que 
se distanciava de uma prática de vida: se minha multiplicidade de identidades 
- identidade aqui compreendida como propõe Hall (2005), ou seja, não como 
única e fixa mas como me vejo: mulher, negra, lésbica - não se descolava da de 
professora, por que minha docência não se fazia verdadeiramente a partir e 
com (d)elas? Por que os sujeitos da minha sala de aula, em toda a sua hetero-
geneidade, não teriam acesso a uma produção que, ao lhes expandir os “hori-
zontes de expectativa” (DALVI, 2013), poderia inseri-las/os em uma educação 
antimachista e antirracista, por exemplo? Por que minha experiência de leitora 
de textos literários não canônicos não me tornaria uma mediadora efetiva que 
ajudasse a desenvolver o gosto pela literatura naquelas/naqueles estudantes? 
Então, os questionamentos apresentados algumas linhas acima se tornaram 
motores para a construção de um projeto que, ao mesmo tempo em que res-

166 Em 2003, foi implantada a Lei 10.639/03, tornando obrigatório, nas escolas públicas e privadas, o ensino da 
cultura africana e afro-brasileira, alterando a LDB 9394/96.
167 Como se observa nos estudos de Negrão (1988); Negrão e Pinto (1990); Gomes (1995); Silva (1995, 2003, 
2004).
168 Cf. Lisboa de Souza (2001, 2002, 2005); Dalcastagné (2008); Evaristo (2009).



significa, nas/nos estudantes a concepção de literatura e a maneira como ela é 
ensinada, as/os põe em contato com uma produção literária majoritariamente 
silenciada e, até mesmo, negada pela escola, ajudando a lhes forjar, noções de 
pertencimento e identidade de gênero e raça.

É nesse contexto que me proponho a pensar um letramento literário (COS-
SON, 2009) – apropriação do texto literário enquanto construção de sentidos - 
como uma forma de transgredir o tradicional ensino de literatura que, se não a 
reduz a pretexto para estudo de aspectos gramaticais, toma-a, historiografica-
mente, como uma linha do tempo de escolas literárias. E é, ainda e sobretudo, a 
partir dessa realidade, que desenvolvo um trabalho que se propõe a fazer valer 
a lei 10.639/03, através da visibilidade de escritoras de literatura afro-femi-
nina, mulheres que sofrem com o que a feminista estadunidense negra Patri-
cia Hill Collins chama de “sistema de opressões interligadas”. Nesse sentido, o 
projeto se constrói em diálogo com o conceito de letramentos de reexistência 
(SOUZA, 2011), na medida em que leva ao espaço escolar, tão versado na arte 
de silenciar e negar manifestações culturais dos socialmente subalternizados, 
uma escrita encharcada da condição de mulher negra, isto é, escrevivente (EVA-
RISTO, 2005),

Cajazeiras, bairro da periferia de Salvador, onde se situa a escola em ques-
tão, é essencialmente negro, tendo sua origem, inclusive, em um quilombo, o 
Quilombo do Urubu. A escola, uma instituição pública municipal, cujo público 
é formado pelos adolescentes do entorno, é majoritariamente negra, de estu-
dantes a professores. Na turma em que o projeto está sendo desenvolvido, das 
32 pessoas entrevistadas, 27 se declararam pretas ou pardas. 

A despeito, porém, da negritude autodeclarada pelas/os soteropolitanas/
os, o que se manifestou, também, na pesquisa em minha sala de aula, é forte a 
presença do racismo em Salvador. O fato de ser tão negra não faz da soterópolis 
nenhum exemplo de democracia racial: sofre-se, e muito, com o genocídio da 
população preta jovem; não são raros os casos de injúria racial; e, como em 
qualquer lugar do Brasil, são maiores as chances de desemprego, de negação 
de oportunidades, de violência obstétrica, de encarceramento, entre outras 
violentas manifestações – físicas ou epistêmicas – a quem carrega na pele a cor 
da noite. O contexto de construção e aplicação do projeto, portanto, é deman-
dante de um trabalho em que as questões étnico-raciais sejam protagonistas, 
para que, extrapolando o caráter impositivo de uma lei, a comunidade escolar 
reveja suas práticas no sentido de promover, verdadeiramente, uma educação 
que se engaje no combate ao racismo, no sentido de construir uma sociedade 
menos racista e de munir as/os estudantes de um conhecimento que lhes ajude 
a sobreviver aos cotidianos episódios de violência racial que possam enfrentar 
como jovens negras/os que são.



Nesse sentido, o Programa de Mestrado Profissional em Letras -PROFLE-
TRAS/UFBA, ao me desafiar com a construção de um projeto que se aplicasse 
em uma turma regida por mim, levou-me a um deslocamento, na medida em 
que saí da concepção engessada do trabalho com a disciplina de Língua Por-
tuguesa, mas, sobretudo, porque me fez perceber em que ponto a literatura 
negra de autoria feminina atua como agente não só de letramento literário, 
mas de práticas sociais não legitimadas pela escola – embora de fundamental 
importância para os sujeitos da minha pesquisa - como os conhecimentos acer-
ca de gênero e raça, que, se malmente transitam no espaço escolar, como temas 
transversais, raramente experimentam protagonismo.

A intervenção pedagógica como maneira de desenvolver pesquisas que vi-
sam a entender como os estudos reverberam em sala de aula de modo a formar 
sujeitos proficientes em língua portuguesa faz a interação estudos acadêmicos 
com a sala de aula do ensino básico. Nesse sentido, o professor, ao se tornar 
mediador desse diálogo, além de ser usuário do conhecimento que outros pro-
duziram, é, também, produtor, distinguindo-se de outros professores por estar 
em reflexão sobre sua prática, O PROFLETRAS, dessa maneira, me faz assumir 
papel de uma professora-pesquisadora que, em parceria com os sujeitos de sua 
pesquisa, busca lhes desenvolver habilidades, revelando potenciais e sistema-
tizando experiências. 

1. LETRAMENTO LITERÁRIO: O UTILITARISMO DÁ LUGAR À 
APRECIAÇÃO ESTÉTICA

A escola tem sido palco da contradição entre o que precisa fazer e o que 
efetivamente faz; afinal, ainda que as pesquisas acadêmicas e os resultados de 
exames nacionais e internacionais, como o Enem e o Pisa, mostrem a necessi-
dade de o estudante brasileiro estreitar seu contato com textos dos mais di-
versos gêneros, no sentido de formar-se proficiente em sua própria língua, as 
instituições do ensino básico, não raro, prendem-se a uma ideia de ensino de 
língua materna estruturalista e calcada em regras pouco entendíveis. 

No que tange ao ensino de Literatura, campo que se torna independen-
te do ensino de Língua Portuguesa apenas no Ensino Médio, a visão escolar 
tradicionalista se manifesta na ignorância das peculiaridades do texto literá-
rio; na perspectiva historiográfica com que se o trabalha, isto é, com destaque 
para uma história da literatura, suas escolas e estilos; no utilitarismo, que o 
transforma em pretexto para o trabalho com aspectos gramaticais ou o utili-
za para fins morais, pedagogizantes; ou ainda na sua conversão em obrigação, 
cujo “ápice” se traduziria no preenchimento de fichas de leitura ou realização 
de “trabalhos”. 



A Base Nacional Curricular Comum (2017) enfoca a necessidade de se for-
mar um leitor literário, destacando-se, nesse contexto, o desenvolvimento da 
fruição, de modo que seja evidenciada a condição estética do texto de literatu-
ra, com vistas a garantir a formação de um sujeito “que seja capaz de se impli-
car na leitura dos textos, de ‘desvendar’ suas múltiplas camadas de sentido, de 
responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura.” (BRASIL, 2017, 
p.136, grifos meus)

De acordo com Colomer (2007), no processo de formação da pessoa está a 
formação do leitor. O que se pode relacionar a essa ideia da autora é uma noção 
de literatura como parte fundamental da construção de sujeitos, pensamento, 
também, presente na BNCC, a qual diz que arte e literatura precisam ser vistos 
como expedientes que “permitem (re)conhecer diferentes maneiras de ser, 
pensar, (re)agir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso, desenvolver 
uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade” (BRASIL, 2017, 
p. 154, grifos meus)

É nessa perspectiva de texto literário que se intenciona a construção de 
um indivíduo-leitor autônomo, que, lidando com diversidades de discursos e 
posicionamentos na literatura, seja capaz de transitar em um mundo marcado 
pela heterogeneidade sociocultural.

Letramento literário escolar (COSSON, 2009; PAULINO; COSSON, 2009), 
então, é uma prática que dialoga com uma visão de texto de literatura que com-
preende as particularidades de sua estrutura; bem como quebra a visão peda-
gogizante de trabalho com o texto literário, ao confrontá-la com a dimensão 
estética; que se baseia no professor como mediador; e que se dá em um contex-
to de situações e meios de apropriação, com vistas à apropriação da literatura 
“como construção literária de sentidos” (PAULINO; COSSON, 2009, p. 67).

Apropriamo-nos, do conceito de letramento literário como um amparo 
metodológico e propomos um alargamento de suas possibilidades ao levar até 
o espaço escolar uma literatura invisível à educação formal, posto que acredi-
tamos em uma possibilidade de letramento literário para além do contato com 
os clássicos. Queremos uma literatura preta. E no feminino! Afinal, se “a litera-
tura tem sido uma das grandes instituições de reforço de fronteiras culturais 
e barreiras sociais, estabelecendo privilégios e recalques no interior da socie-
dade”169, como bem disse o professor e pesquisador baiano Henrique Freitas, 
precisamos, nas salas de aula do ensino básico, de uma produção literária que 
ajude a desconstruir essas barreiras e zonas de privilégio.

169 Em entrevista à Revista Inventário - 14ª edição – jan./jun. 2014. Disponível em <http://www.inventario.ufba.
br/14/Entrevista_Henrique.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2018.



Assim, se é proposta da teoria do Letramento Literário a literatura como 
formadora de consciência da pessoa como leitora e como humana, enegrecere-
mos essa consciência com a literatura negra de autoria feminina.

2. LITERATURA NEGRA DE AUTORIA FEMININA: A ESCOLA 
PRECISA CONHECER AS ESCREVIVENTES

Maria Firmina dos Reis: primeira mulher negra a publicar um romance 
em toda a América latina, o qual é, também, o primeiro romance abolicionista 
de autoria feminina da língua portuguesa. Apesar de seu pioneirismo, porém, 
Úrsula é elemento desconhecido de parte majoritária de estudantes Brasil afo-
ra. Invisibilizada pelos livros didáticos de Ensino Fundamental e Médio, desco-
nhecida, muitas vezes, por docentes, a escritora maranhense, cujo centenário 
de morte passou despercebido no ano de 2017, sequer tem sua qualidade lite-
rária questionada: ela é, simplesmente, ignorada. 

Como Maria Firmina, são incontáveis as produções de mulheres negras 
que não são levadas ao conhecimento do público. Tome-se por exemplo Concei-
ção Evaristo: um dos maiores nomes da literatura brasileira negra, com obras 
consagradas pelo seu público e que ganhou, recentemente, indicação para a 
Academia Brasileira de Letras. Quantos estudantes já foram apresentados à 
sua obra? Quantos textos ou trechos de texto dessa autora figuram nos livros 
didáticos? A própria autora em questão, que, além de literata, é teórica da área 
de Literatura, nos chama a atenção para o fato de que “a literatura brasilei-
ra é repleta de escritores afro-brasileiros que, no entanto, por vários motivos, 
permanecem desconhecidos, inclusive nos compêndios escolares.” (EVARISTO, 
2009, p.27)

No que se refere à maneira como a pessoa negra é representado na lite-
ratura, pode-se dizer que a oferta é marcada por um discurso que diferencia 
negativamente a mulher negra, seja na figura passiva de Tia Anastácia, seja na 
sexualidade quase animalesca de Rita Baiana ou perigosa de Bertoleza. Evaris-
to (2009) diz que, em uma análise mais profunda da literatura brasileira, per-
cebe-se que o tratamento dado à mulher negra distingue-se substancialmente 
daquele ofertado à mulher branca. 

Também Lisboa de Sousa (2007) destaca que mudanças consideráveis já 
existem no contexto dos livros paradidáticos170, na medida em que se passou 
de negação absoluta/reforço de imagens estereotipadas para certo protagonis-
mo e valorização de elementos da cultura africana e afro-brasileira, mas que, 

170 A autora evidencia essa mudança em comparação a estudos de Negrão (1998), NEGRÃO (1988) e NEGRÃO 
e PINTO (1990), os quais, em análise de obras infanto-juvenis datadas até a década de 1980, mostraram visões 
recheadas de estereotipia e negatividades do negro brasileiro e da cultura africana e afro-brasileira.



a despeito dessas mudanças, bem como do aumento do número de livros in-
fanto-juvenis que se constituam como reforço de uma autoimagem positiva da 
criança e adolescente negros e desconstrução de paradigmas, há, ainda, barrei-
ras a serem transpostas e que dizem respeito tanto ao mercado editorial -no 
sentido de ampliar ainda mais o número de publicações, bem como divulgá-las 
- como à esfera educacional, no que se refere à capacitação de educadores para 
adotar e trabalhar efetivamente, a partir do desenvolvimento de metodologia 
adequada. 

Daí, em nosso trabalho, o letramento literário ser afro-feminino: é neces-
sária uma metodologia que dê conta da complexidade do combate ao racismo e 
ao sexismo estruturais. Importa dizer que ancoramo-nos em um conceito de Li-
teratura Negra Feminina, neste trabalho, que diz respeito a uma produção cuja 
“construção da dicção estética [...] passa pelo estabelecimento de prioridades 
éticas e políticas que constam na agenda do dia de muitas mulheres negras bra-
sileiras.” (SOUZA, [200?]) ou, ainda, nas palavras de Evaristo, uma “produção 
escrita marcada por uma subjetividade construída, experimentada, vivenciada 
a partir da condição de mulheres negras na sociedade brasileira.” (2009, p. 17).

Nesse sentido, a literatura negra de autoria feminina se torna uma neces-
sidade do espaço escolar, considerando que, através dela, pode-se colocar em 
questionamento a não-valorização de práticas culturais que estão na contra-
mão de uma ordem racista, patriarcal, heteronormativa, ao mesmo tempo em 
que ajuda a legitimar uma estética literária sistematicamente ignorada, con-
tribuindo para o fortalecimento de noções de identidades, pertencimentos e 
ações antirracistas. 

3. LETRAMENTO LITERÁRIO EM PRETAS: NOSSA PROPOSTA

Usando a ideia de letramento literário como um aparato metodológico, 
na medida em que seus autores propõem uma prática de ensino de literatura, 
adicionamos à nossa proposta incrementos necessários à demanda de uma li-
teratura que se posiciona: é de mulher preta. As especificidades dessa litera-
tura nos impõem deslocamentos: para além da questão estética, há uma forte 
dimensão ética da qual não se pode descolar durante o trabalho em sala de aula 
com essa produções. Se a literatura pode ser voz de indivíduos que a violência 
silenciou e que a sociedade marginalizou, submetendo-os ao poder hegemô-
nico, tais questões serão parte da relação que se estabelece entre a obra e o 
leitor. Assim sendo, criamos um projeto que se baseou na construção de uma 
coletânea de textos literários nossa, ao qual demos o nome de LERA (Leitura, 
Envolvimento, Reflexão e Ação). 



Partindo de uma ambiência, que iniciou com uma pesquisa coletiva, estu-
dantes e professora detectaram que, no livro didático adotado pela escola, não 
havia um texto sequer de autoria afro-feminina: apenas um texto era de autor 
negro, Machado de Assis – que, a propósito, foi embranquecido na história da 
literatura – e apenas um outro era de uma mulher, Rachel de Queiroz. Essa 
pesquisa funcionou como mote para o questionamento: por que não havia uma 
mulher negra naquela coletânea de textos? Nesse contexto, levantou-se, ain-
da, conhecimentos prévios: que autoras negras conheciam? A princípio, quase 
toda a turma deu uma resposta negativa. Entretanto, quando alarguei o con-
ceito de literatura, incluindo nele produções feitas, por exemplo, por meninas 
e meninos de coletivos de poesia existentes no bairro onde se situa a escola, 
uma parte considerável da turma, então, disse conhecer ao menos uma mulher 
negra literata.

A partir dali, com as inquietações geradas pela descoberta de que não é 
necessário ser homem, rico, branco e heterossexual para ser escritor, desper-
tou-se, entre as/os estudantes, o desejo de conhecer produções literárias de 
mulheres negras, isto é, abriu-se um caminho para a chegada dessas produções 
nas salas de aula. 

Essa ambiência, que pretendia um estreitamento de contato com a litera-
tura afro-feminina, se deu como uma troca de impressões, analisando os pon-
tos de aproximação de três poemas, em que medida a voz de uma mulher negra 
pode ser percebida naquele contexto, o que traz esses textos para um rol de li-
teratura negra de autoria feminina, de que modo aqueles textos contribuiriam 
se estivessem no livro didático. 

O passo seguinte foi o convite para participar de um Círculo de Leitura: 
apresentei-lhes “Insubmissas lágrimas de Mulheres”, de Conceição Evaristo, 
livro de contos – todos eles intitulados com nomes de mulheres, suas prota-
gonistas. Munida de alguns exemplares, distribuí pela sala para que vissem, 
tocassem, folheassem. E, então, levantando conhecimentos prévios, questionei 
à turma se supunham o motivo do título do livro, suscitando novo debate. 

A leitura do livro seria feita de modo compartilhado e, então, a sala foi divi-
dida em equipes e, em coletivo, decidimos qual conto ficaria com cada equipe. 
Nossa proposta dialoga com a proposta de Círculo literário de Cosson (2014), 
que, por sua vez, segue a de Daniels (2002): a turma é dividida em pequenos 
grupos, que devem ler, concomitantemente, textos (pequenos ou obras maio-
res) distintos, sobre os quais deverão ser feitos registros em um tipo de “diá-
rio” todo o processo de diálogo com a obra, com o autor e com seus pares. 
Em cada grupo, cada membro deverá exercer um papel relacionado a uma das 
habilidades necessárias no processo de compreensão e interpretação textuais 



(conhecimento prévio, conexão, inferência, visualização, perguntas ao texto, su-
marização e síntese).

A apresentação às demais equipes daquilo que cada uma tinha feito e re-
gistrado em seus diários foi livre, sendo formatada desde exposição oral até 
dramatização. A tônica das apresentações foi a percepção de que “através da 
escrita de mulheres negras, pode-se, pois, traçar construções socioculturais de 
gênero e de relações étnico-raciais, inventar mundos, amores e memórias com 
marcas de diversidades, histórias e repertórios culturais negros”, para usar as 
palavras da professora Ana Rita Santiago (2012, p.37) e apropriar-se da escrita 
literária, captando aspectos dos textos que os diferenciam de uma escrita não 
literária.

A segunda parte do projeto, ainda em andamento, teve como ponto de par-
tida uma pesquisa sobre poetas negras escritoras da atualidade. Em coletivo, 
com o auxílio do computador e do projetor, visitamos sites como o Literafro, da 
Universidade Federal de Minas Gerais e páginas de autoras em redes sociais e 
blogs. Decidimos, em parceria, com que autoras e poemas trabalharíamos. Em 
nossas rodas, nas quais sentávamos em círculo, sobre tecidos no chão, confec-
cionamos cartazes e visitamos autora e obra, já pondo em prática as habilida-
des apresentadas na primeira etapa, sempre pensando no texto afrofeminino 
como uma concatenação do trabalho estético com a forte dimensão ética, sem 
jamais entendê-la como uma literatura panfletária, cujo valor se resumiria ao 
conteúdo e não ao burilamento com as palavras. 

A mostra final será uma apresentação a outras turmas da escola, as quais 
foram convidadas por meio de cartazes e panfletos que traziam fotos e trechos 
de poemas das autoras. A turma, inicialmente mediada, será, agora, uma me-
diadora para outas/os colegas, multiplicando os saberes construídos ao longo 
do projeto. A formatação da apresentação, assim como a da etapa anterior, é 
livre.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demandas por uma real efetivação da Lei 10.639/03 existem, são ine-
gáveis. A Literatura, como forma de expressão que reflete o mundo e ajuda a 
construir ou desconstruir paradigmas, visões e estereótipos se apresenta como 
um caminho para a construção de indivíduos que possam repensar e cambiar 
suas atitudes, ao mesmo tempo em que pode fomentar noções de pertencimen-
to e identidades, como raça e gênero. Aliada a essa necessidade, existe, ainda, 
uma preocupação com a dimensão estética do texto literário, o que tem sido 
essencialmente negado no espaço escolar.



Nesse sentido é que se faz necessária uma metodologia que consiga aliar 
essas duas lacunas ainda persistentes no espaço escolar, o que se apresenta 
como um desafio, não só pelo combate ao tradicionalismo que esvazia, utilita-
riza e pedagogiza a Literatura, como, sobretudo, pela reafirmação da qualidade 
literária de textos escritos por mulheres negras, retificando não só a falsa no-
ção de que não somos produtoras de conteúdo, como também que essa não é 
uma literatura menor. 

O que pretendemos, portanto, com o projeto foi construir um caminho 
(dentre outros possíveis) para que essa literatura possa chegar a classes de 
Ensino Fundamental, com toda a sua potência transformadora.
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PERSONAGENS NEGROS NOS 
LIVROS PARADIDÁTICOS:

uma leitura que rompe preconceitos
Berenice da Silva Justino (UFCG) 
Anderson Lins Rodrigues (UFPE)

INTRODUÇÃO

Este trabalho é um relato de experiência sobre um projeto de leitura “A 
literatura afro-brasileira na sala de aula: uma releitura de contos a partir de 
capas de livros paradidáticos com personagens negros” nas turmas de 6º e 7º 
ano de uma escola pública no município de São Sebastião de Lagoa de Roça- 
PB. A abordagem da leitura literária com a temática afro-brasileira se deu pela 
observação de que as leituras dos alunos precisavam ser ampliadas, pois os 
livros didáticos que eles tinham acesso e as obras paradidáticas dispostas na 
biblioteca geralmente não abordavam um acervo considerável dessa literatura. 

Nosso objetivo geral tinha como pretensão ampliar os horizontes de leitu-
ra e discutir estereótipos acerca dos personagens negros nas obras literárias, 
pois dessa forma, possibilitamos aos alunos do Ensino Fundamental a leitura 
de obras literárias que apresentem o negro com seus ensinamentos, sabedoria, 
sua cultura e sua identidade que, por silêncio durante anos, não chegaram ao 
contexto escolar. Também como objetivos específicos, pretendíamos promover 
a formação do leitor literário priorizando a compreensão e o respeito à identi-
dade étnica afro-brasileira a fim de combater os preconceitos, como também, 
oferecer possibilidades através da leitura/ conhecimento aos estudantes ne-
gros e não negros para construírem uma imagem positiva acerca da identidade 
étnica do ser negro longe de estereótipos.

1. ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E AFRICANOS: A LEI A NOSSO 
FAVOR

A abordagem das questões identitárias que se propõe não é algo fácil de 
tratar, pois envolve origem, cor, cultura, poder aquisitivo que ultrapassa sécu-
los e gerações, provocando cisões. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil 



e o modo que colocou numa condição de subordinados índios e negros, negan-
do-lhes o direito de afirmação de sua própria cultura, os espaços desses grupos 
têm sido ignorados e a retomada das lacunas deixadas na história sobre sua 
cultura faz-se urgente em todas as instâncias de nossa sociedade. 

Ao pensar no espaço escolar como ambiente favorável ao debate sobre as 
diferenças e, principalmente, à construção do conhecimento sobre elas com o 
intuito de cultivarmos a tolerância, há a indagação: por que não cumprir a Lei 
10639/20033 que estabelece o ensino da História e da Cultura Afro-brasileira 
nos sistemas de ensino? A lei já assegura:

LEI Nº 11.645 DE 10 DE MARÇO DE 2008 Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modifi-
cada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Art. 26-A – Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 
ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena. § 1º – O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da 
história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois gru-
pos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da socie-
dade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes 
à história do Brasil. § 2º – Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de educação artística e de literatura e história brasileira. (BRASIL, 2004). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana é preciso trabalhar essas diferenças, valorizar a presença da cultura 
negra e romper estereótipos que descaracterizam o negro, colocando-o em se-
gundo plano. Desta forma, torna-se importante resgatar por meio da história 
e da cultura, do estudo e da pesquisa sobre os consagrados autores de nossa 
literatura, entre outras pessoas com experiências vividas, contadas, depoimen-
tos de pessoas que sofreram o preconceito em situações vexatórias, etc., como 
fonte de busca e reflexão para uma nova forma de vida, uma nova cultura, con-
cepção, visando à educação e à transformação das relações étnico-raciais, e 
criando pedagogias de combate ao racismo e às discriminações.

O caminho escolhido pelas diretrizes foi à valorização da história e cultu-
ra dos afro-brasileiros (Brasil, 2004, p. 9). No Brasil, a partir de 2003 foi san-
cionada a Lei 10.639/03, garantido o ensino da história africana e literatura 
afro-brasileira na escola. A lei é uma reivindicação do movimento negro contra 
o racismo no Brasil. Colocá-la em prática não está sendo fácil, pois há indiferen-
ça de alguns profissionais da educação que também não procuram conhecer a 
cultura e religiosidade do negro, tornando ainda mais difícil fazer vigorar a lei. 
Entende-se que há uma resistência em trabalhar o conteúdo histórico-cultural 



que envolve o negro e seus descendentes, pois os professores que na graduação 
deveriam aprofundar o conteúdo, literatura africana, não são capacitados, não 
estão preparados e desconhecem o objetivo da lei, que deveriam colocar em 
prática dentro das instituições de ensino.

A Lei 10.639/03 modificada pela 11.645/08 que institui a obrigatorie-
dade do ensino da História da África, da cultura afro-brasileira e indígena no 
currículo escolar do ensino fundamental e médio vem resgatar historicamente 
a contribuição dos negros na construção e formação da sociedade brasileira 
(BRASIL, 2004, p. 8). A lei vem contribuir para a construção de uma sociedade 
mais justa com igualdade de oportunidade e livre de preconceitos. É dever po-
lítico e moral de todos combater o racismo e qualquer forma de discriminação, 
assim frisa o parecer a respeito da lei. Conforme a redação do Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
africana (BRASIL, 2009, p. 2). 

A educação, como um direito que garante acesso a outros direitos, tem um 
importante papel a cumprir e a promulgação da Lei 10.639, como posteriormen-
te a 11.645, apontam nesta direção. A Lei 10.639, o Parecer do Cne03/2004 e a 
resolução 01/2004 são instrumentos legais que orientam ampla e claramente 
as instituições educacionais quanto a suas atribuições. No entanto, conside-
rando que sua adoção ainda não se universalizou nos sistemas de ensino, há o 
entendimento de que é necessário fortalecer e institucionalizar essas orienta-
ções, objetivos desse documento, por isso, é preciso que o professor tome como 
militância esse acesso e leve para sala de aula essa temática. 

Para Santos (2007, p. 23): “A lei é um instrumento para reposicionar o ne-
gro no mundo da Educação”. Em nossa sociedade houve a necessidade de apro-
var a Lei acima citada para que a nossa história fosse repassada de maneira 
correta aos nossos educandos, mostrando as contribuições que o povo africano 
deu a nossa cultura. O Brasil é um país multirracial e pluriétnico, reconhecen-
do que nesta diversidade, os negros têm papel relevante para a formação da 
sociedade brasileira, cabe à escola mostrar para seus alunos e alunas por meio 
de estratégias pedagógicas diferenciadas os elementos positivos da cultura e 
história da África.

Ao proporcionar ações afirmativas visando à promoção da igualdade racial 
na sociedade brasileira a escola estará oferecendo conhecimento e segurança para 
que a(o) aluna(o) afrodescendente sinta orgulho de sua descendência, mirando-se 
positivamente pela valorização da história do seu povo, e, a aluna(o) branca(o), 
(re)conheça a África e identifique as influências e contribuições que ela trouxe ao 
país e à humanidade, percebendo a importância da história e da cultura dos negros 
no seu jeito de ser, viver e de se relacionarem com as outras pessoas.



2. LITERATURA INFANTO-JUVENIL NEGRA: UMA EXPERIÊNCIA DE 
LEITURA DE OBRAS AFRO-BRASILEIRA A PARTIR DE CONTOS E 
(RE)CONTO

O surgimento de novos discursos que (re)produzem novas formas de 
construir a identidade considerando modelos mais plurais de representação 
é uma de nossas preocupações para o desenvolvimento desse trabalho com a 
literatura afro-brasileira também denominada de uma “literatura infanto-juve-
nil negra”, que permita a formação de um público leitor. A crítica dos conteúdos 
sobre a forma de tratamento do negro e da história da África e dos Afro-Bra-
sileiros no livro didático já mereceu a atenção de vários pesquisadores, o que 
inclusive municiou as bases sobre as quais a lei 10.639 se assenta, bem como 
a regulamentação da lei, nas Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2004; PONTES, 
1988; CAVALLEIRO, 2001). 

O levantamento e análise de materiais didáticos e paradidáticos nos livros 
de literatura infanto-juvenil exerce um lugar fundamental para a formação da 
consciência nacional (PONTES, 1988). Assim, nosso interesse tem sido obser-
var o acesso a essa literatura a fim de veicular novos discursos em torno da 
identidade negra que quebre alguns estereótipos que circulam na sociedade. 
Dessa forma, justifica-se o privilégio da observação da literatura em detrimen-
to do livro didático ou “paradidático”. Neste texto, faremos uma breve discus-
são sobre o contexto de emergência de uma literatura infanto-juvenil com te-
mática afro-brasileira a partir da promulgação da lei 10.639. Depois, buscamos 
apresentar ações em sala de aula que aborde diretamente práticas com essa 
temática, uma abordagem propriamente literária com autores de literatura in-
fanto-juvenil afro-brasileira.

Nosso entendimento é que a literatura infanto-juvenil voltada para a te-
mática afro-brasileira e africana consiste num espaço privilegiado para a ela-
boração de um discurso positivador da diferença, da multiculturalidade e de 
reescrita da ideia de nação que se choca frontalmente com o ideário anterior 
de exaltação da miscigenação e de nação homogeneizada. A crítica a esta últi-
ma concepção parte da verificação de que a celebração da miscigenação efeti-
vamente vem ocultando as distintas matrizes formadoras da nação brasileira 
e tem como corolário a invisibilização das populações afro-descendentes e in-
dígenas bem como a desvalorização de seus legados culturais, produzindo um 
espaço de não reconhecimento e de discriminação racial e cultural. 

O espaço da escola é o lugar por excelência de transformação dessas prá-
ticas e representações. O livro didático e a literatura infanto-juvenil seriam 
instrumentos centrais de problematização e transformação dessas percepções 
e atitudes. No caso da literatura infanto-juvenil, ela nos parece especial para 
a abordagem que pretendemos, pois não apresenta um discurso diretamente 



pedagógico, mas sim artístico e lúdico, cuja linguagem ficcional, presente tanto 
no texto como nas ilustrações, aponta para a formação – e transformação – 
mais profunda de valores. Ela assim concorre de maneira mais sutil e eficaz 
na produção de um imaginário individual e coletivo na medida em que atinge 
a dimensão tanto sensível e expressiva como racional e conceitual de um pú-
blico leitor em formação. Existem algumas bibliografias dedicadas à análise de 
literatura infantojuvenil voltada para a temática negra e para a presença e das 
imagens negras nessa literatura (JOVINO, 2006). 

Vários trabalhos sobre a presença do negro na literatura infantil inicial-
mente trouxeram a questão do racismo nas representações sobre os raros per-
sonagens negros na literatura infantil brasileira, notadamente a personagem 
paradigma da Tia Nastácia, da obra Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lo-
bato. Com a presença pequena, mas crescente de personagens negros na lite-
ratura infantil, sempre encontramos trabalhos que se debruçaram sobre um 
conjunto de obras, diferente de antes que quase não encontrávamos trabalhos 
sobre a temática. Diante dessas constatações nos debruçamos nessa experiên-
cia com leitura literária com os alunos para trazer à tona reflexões significati-
vas acerca do personagem negro e sua identidade.

Para esse trabalho em sala de aula foram selecionadas previamente obras 
e filmes para ampliar os horizontes de expectativas dos alunos sobre a temática 
afro. Durante 2 meses de oficinas com leituras, as obras foram apresentadas 
em Datashow, em livros que foram lidos pela professora, como também foram 
entregues algumas xerox de obras que não estavam dispostas na biblioteca da 
escola e trabalhamos capas de livros buscando explorar as antecipações dos 
alunos como forma de fazer inferências sobre oque as histórias contavam. Como 
momento de motivação, iniciamos o trabalho com a apresentação do filme “Ki-
riku e a feiticeira”, uma obra que aguça o interesse dos alunos através do humor, 
pois a obra envolve todos os públicos, do infantil ao juvenil pela sua linguagem 
engraçada. Após essa exibição os alunos transformaram o filme em uma história 
em quadrinho apresentando apenas a cenas que mais chamara atenção deles e 
houve um momento de compartilhar com os colegas a produção. 

2.1 Lista de obras com protagonistas negros trabalhadas

Títulos das obras Autores

O que é que tem meu cabelo? Satoshi Kitamura

Tudo bem ser diferente Todd Parr

Cabelos de Axé: identidade e resistência Raul Loby 



Ynari: a menina das cinco tranças Ondjaki

Betina Nilma Lino Gomes

Os noves pentes D`África Cidinha da Silva

O mundo começa na cabeça Prisca Aguston

As tranças de Bintou Sylviane A. Diouf

O cabelo de Lelê Valéria Belem

Menina Bonita do laço de fita Ana Maria Machado

Maria Borralheira Rosinha Campos e Silvio Romero

O mundo através dos meus olhos Vanessa Alexandre

Somos todos diferentes Emma Damon

Escola de Chuva James Rumford

A bonequinha preta Alaíde Lisboa de Oliveira

Imagina uma menina com cabelos de Brasil... Alexandre Bersot

Princesa Sawana Digital book skood

Princesa Arabela, mimana que só ela! Mylo freeman

Como é duro ser diferente Giselda Laporta Nicolelis

Pretinha, eu? Júlio Emílio Braz

Cabelo ruim? A história de três meninas 
aprendendo a se aceitar.

Neusa Baptista Pinto

O cabelo de Cora Ana Zarco Câmara

Flora Bartolomeu Campos de Queirós

Todas as cores do negro Arlene Holanda

Ciranda da diversidade Márcia Honora

O menino marrom Ziraldo 

O amor tem todas as cores Coleção ciranda cultural

A botija de ouro Joel Rufino dos Santos e José Flávio Teixeira

Bruna e a galinha de Angola Gercilga de Almeida

Meninas negras Madu costa



 

(Livro produzido pelo aluno do 7º ano- Ruan Gabriel Trajano da Costa)



Capas de livros e reconto da história produzidos pelas alunas Francileide dos Silva e Raila Farias.



 

Capas de livros e reconto da história produzidos pelos alunos Rodrigo Cardoso e Rafaela Silva



Após o acesso às obras, os docentes produziram recontos das histórias 
a partir dos títulos de livros já trabalhados, como também, fizeram um diá-
rio de leitura para escrever suas impressões/ recepções do que tinham lido/
produzido. Esse trabalho priorizou a leitura, a produção escrita dos alunos e a 
oralidade, pois após as produções eles compartilharam na sala de leitura o que 
tiveram acesso durante o trabalho com a temática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos com esse trabalho que devemos refletir sobre os nossos valo-
res, crenças e comportamento, essa reflexão é necessária para compreender-
mos o racismo, a discriminação e os preconceitos na sociedade em que vive-
mos. Falar sobre preconceito é uma prática que iniciamos aos poucos dentro 
do estabelecimento de ensino, na qual a Lei 10.639/03 garante esse direito de 
evidenciar a cultura que até então era negada. Portanto essa equidade começa 
na escola, um espaço adequado para transformar a sociedade em que vivemos. 
Conforme cita Cavalleiro (2001). 

Nas escolas, o racismo se expressa de múltiplas formas: negação das tradições africanas e afro-bra-
sileiras, dos nossos costumes, negação da filosofia de vida, de nossa posição no mundo... da nossa 
humanidade. Se desejamos uma sociedade com justiça social, é imperativo transformarmos nossas 
escolas em um território de eqüidade e respeito; um espaço adequado a formação de cidadãos. 
(CAVALLEIRO, 2001, p. 7).

As atividades propostas teve o objetivo alcançado, pois tentamos criar no-
vas possibilidades que podiam facilitar a compreensão da cultura afro-brasilei-
ro, proporcionando a partir dele o trabalho com projetos contínuos na escola, 
favorecendo o conhecimento e esclarecendo a cultura do negro, combatendo 
a discriminação racial, desfazendo dúvidas, valorizando a autoestima e o res-
peito com os afrodescendentes no Brasil. A metodologia teve como finalidade 
a releitura e escrita em contato com os gêneros conto, filmes e capas de livros 
sendo o professor mediador do projeto em sala de aula. Os alunos trabalharam 
diretamente com o tema a partir de uma leitura intensa e significativa para 
instigar a compreensão do tema.

O resultado durante as oficinas proporcionou contribuições positivas de 
como abordar o preconceito de forma simples e contínua na sala de aula, de 
forma que o professor possa estar à frente buscando meios, didáticas e recur-
sos para que o aluno reflita e possa transformar a sua maneira de pensar e agir 
na sociedade em que está inserido. 
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A FIGURA FEMININA NA OBRA PEDAÇOS 
DA FOME, DE CAROLINA MARIA DE JESUS
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INTRODUÇÃO

É consabido que perdurante longevo tempo a história foi escrita sob 
o prisma masculino e pela classe hegemônica. Destarte, esse tipo de estudo 
engendrou um material exíguo, ponderando meramente acerca da figura do 
homem como sujeito ecumênico. O patriarcado dispôs que mulheres fossem 
inferiores e, portanto, deveriam ser submissas aos homens, e esses, superiores, 
dominadores. 

Para Rocha (2009) o verdadeiro responsável pelo status quo feminino foi 
o acesso da mulher ao conhecimento. Bastou uma fissura na parede da alcova 
sui generis para que as luzes da gnose deslindassem a vida feminina e, sob toda 
a luminescência, a mulher marchou vindicando a tão ansiada manumissão. A 
mulher saiu do apedeutismo em que vivia e lançou-se no mundo dos conheci-
mentos e das exequibilidades deslumbrando-se com as novas descobertas e 
possibilidades.

O trabalho versa sobre a obra romanesca Pedaços da fome, de Carolina 
Maria de Jesus publicada em 1963. O estudo teve como objetivo analisar a fi-
gura feminina, sobretudo da mulher na sociedade contemporânea e as mazelas 
que cercam essas personagens refletindo sobre a mendacidade através do qual 
uma menoridade inapetente e semota dos problemas humanos se locupleta 
mediante da fome e da miséria generalizada e os conflitos inerentes. 

Nessa continuidade, Carolina Maria de Jesus, nesse caso, apresenta ao pú-
blico ledor, através dessa obra, questões alusivas aos problemas da situação 
feminina e sua submissão em uma sociedade baseada nas prerrogativas do pa-
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triarcado. Igualmente, a referida autora discute sobre trajetórias impermanen-
tes e deslocações intermitentes entre cidades paulistanas. 

A presente perquisição também fez uma análise voltando à atenção para 
a construção da representação feminina na obra objeto de estudo, inquirindo 
o entrelace da expressão da interioridade ao desvelamento dos conflitos entre 
os indivíduos e desses com o mundo moderno, aparentemente vazio de valores 
e onusto de arbitrariedades, além do choque entre a obediência e imitação às 
performances instituídas historicamente como imanentes ao gênero feminino 
e a negação dessas posturas. Dessa forma, enquanto estudo de cunho biblio-
gráfico, é necessária a leitura crítica de matérias que deem sustentação teórica 
ao trabalho de interpretação (WELLEK; WARREN, 2003). Esse trabalho tencio-
nou examinar a figura feminina no romance caroliniano, através de teóricos 
como Zolin (2005), Alves (2010), Schwantes (2006) e Butler (2003). 

1. A REPRESENTAÇÃO FEMININA NA OBRA PEDAÇOS DA FOME, 
DE CAROLINA MARIA DE JESUS

A circunjacência da arte literária, até meantes do século XX, tinha discur-
sos imprescindíveis que circunscreviam espaços aforados de expressão e, con-
sequentemente, emudecendo as produções declaradas “menores”, resultantes 
de segmentos sociais “desautorizados”, como as das minorias e dos/as margi-
nalizados/as. Nesse sentido, o painel consentia, de um lado, a visibilidade das 
obras canônicas, a denominada “alta cultura”, de outro, a obliteração da diver-
sidade provinda das ópticas sociais marginais, que incluem mulheres, negros, 
homossexuais, não católicos, fâmulos, desempregados, entre outros. (Zolin, 
2005).

De acordo com Costa (2005), a construção de símbolos femininos na lite-
ratura brasileira pode ser visto como uma aparente preservação dos valores 
culturais. A obra de arte literária denota representações femininas, assim como 
as mulheres fora dessa realidade ficcional, que coalescem valores religiosos, 
moral, político e social.

No que concerne ao contexto histórico e social, asseverativo às manifes-
tações da heterogeneidade e da pluralidade e obnóxio aos discursos holistas, 
a crítica literária feminista, assim como o feminismo depreendido como pen-
samento social e político da dissimilitude, sobrevém com o desígnio de desar-
ranjar a legitimidade da representação, ideológica e tradicional da mulher na 
literatura canônica. Após um átimo primevo de malsinação e complexificação 
da misoginia que permeia as representações femininas consuetudinárias, ora 
prezas à nobiliarquia de sentimentos e ao caráter elevado, ora relacionadas 



com a Eva pecadora e sedutora, o feminismo crítico volta-se para as formas de 
expressão proveniente dos próprios sujeitos femininos (ZOLIN, 2005).

Segundo Alves e Pitanguy (1991), houve uma delimitação da sexuali-
dade feminina e determinação de uma posição social inferiorizada para a 
mulher, existiu e existe todo um conjunto de ideias, de imagens, de cren-
ças, que legitimam, perpetuam e reproduzem a hierarquização de papéis se-
xuais. Mascara, dessa forma, o seu conteúdo cultural em nome de aspectos 
naturais que se fundamentam na biologia. Neste sentido, Alves e Pitanguy 
(1991, p. 39), dizem que:

O movimento feminista vem travando uma luta no sentido de denunciar os conceitos de “masculi-
no” e “feminino” na sua oposição de “superior” e “inferior”. Esta hierarquização entre o masculino 
– “superior” – e o feminino – “inferior” – é uma construção ideológica e não o reflexo da diferencia-
ção biológica. Esta diferenciação não implica em desigualdade.

Ainda segundo as autoras, o movimento feminista procura através de uma 
nova ação pedagógica demonstrar como os livros didáticos reproduzem a ima-
gem tradicional da mulher e confirmam a diferenciação de papéis tanto no lar 
quanto na esfera profissional: a mulher costura, cozinha ou varre, o homem lê o 
jornal. Nessa prossecução, a mulher é passivamente dada em casamento como 
prêmio, sem que seja cogitada sua vontade.

Tendo em vista o interesse em desvelar a representação feminina presente 
na obra Pedaços da fome (1963), a crítica feminista vem resgatar a mulher do 
papel de subjugada ou submissa ao homem, posto que “... trabalha no sentido 
de desconstruir a oposição homem/mulher e as demais oposições associadas 
a essa em uma espécie de versão do pós-estruturalismo” (ZOLIN, 2005, p 182).

Confome Meihy (1998), o ingresso de Carolina Maria de Jesus no contexto 
nacional aconteceu em um instante planeado, nos anos dourados da governan-
ça de Juscelino Kubitschek, em que a condição de vida da autora, narrada de 
forma tão árdua em seus diários, aparentemente, representava uma exabun-
dante discrepância em relação aos ideais de modernização e democratização 
nupérrimos no país naquele período. Nesse conjunto, a experiência de mulher 
pugnadora que sobrevivia graças ao lixo da urbe creditava como fundamento 
de interesse social. Dessarte, a autora citada se transfigurou em representante 
de temas que enlevavam o debate político da esquerda e da direita. 

Carolina Maria de Jesus aparece no cenário literário brasileiro, aparen-
temente, como um paradoxo diante de um quadro considerado onusto de in-
viabilidades para uma trajetória literária, pois é interessante evidenciar que 
é uma mulher negra, semialfabetizada, favelada e mãe solteira. Vale ressaltar 
que ela extrapassou as árduas condições de vida que designavam a capital 
paulistana. É cógnito que o processo de industrialização adentrava em uma 



fase inovadora deslumbrando e trazendo o trabalhador nacional de diversos 
estados. Nesse consentâneo, nupérrimas classes sociais como os retirantes da 
seca, nordestinos e negros, assomavam em uma paisagem citadina circunscri-
ta pela figura dos imigrantes europeus. Historicamente, as fontes que relatam 
sobre como esses atores da vida urbana arrostavam as desafiações da cidade 
são diminutas. Mediante as produções textuais da autora é viável ter acesso a 
vestígios dessas experiências. As narrativas da referida autora apresentam ao 
público leitor, aparentemente, o registro de vozes emudecidas, adunadas por 
uma personagem de trajeto comum (MEIHY, 1998). 

Ao pontuar a presença das mulheres negras na literatura afrobrasileira, 
é interessante atentar sobre o findado colonial, as condições de superexplo-
ração e a iniquidade vivenciada por séculos e que perseveram na hodiernida-
de através da disparidade de exequibilidades e a discriminação racial velada 
ou ostensiva, descortinando a corpulenta dimensão racial que permeia a so-
ciedade brasílica em todos os níveis. É sabido que essa erigiu estirpes sociais 
por percurso longitudinal prolixo, com sustentáculo em dissemelhanças fí-
sicas, ascendência genealógica, sexo, enquanto gênero, e cor da pele, fatores 
usados para predeterminar, ou seja, elidir ou incluir, pessoas na estrutura 
social, engendrando, prováveis, planeamentos de valoração que terminam 
influenciando no pensamento anfêmero, no posicionamento intelectual e na 
representatividade do imaginário nas artes, em geral, e na literatura, em par-
ticular (ALVES, 2010, p. 60). 

Segundo Bourdieu (2009), a dominação do masculino sobre o feminino 
assevera que o fato está vigente no processo diacrônico histórico do ser huma-
no. Para o autor, a dominação do homem sobre a mulher é praticada por meio 
de uma violência simbólica, compartilhada impensadamente entre dominador 
e dominado, aprazado pelos esquemas práticos do habitus, conforme explicita-
do no trecho transcrito a seguir: 

O efeito da dominação simbólica (seja ela de etnia, de gênero, de cultura, de língua etc.) se exerce 
não na lógica pura das consciências cognoscentes, mas através dos esquemas de percepção, de 
avaliação e de ação que são constitutivos dos ‘habitus’ e que fundamentam, aquém das decisões 
da consciência e dos controles da vontade, uma relação de conhecimento profundamente obscura 
a ela mesma. Assim a lógica paradoxal da dominação masculina e da submissão feminina, que se 
pode dizer ser, ao mesmo tempo e sem contradição, espontânea e extorquida, só pode ser com-
preendida se nos mantivermos atentos aos efeitos duradouros que a ordem social exerce sobre as 
mulheres (e os homens), ou seja, às disposições espontaneamente harmonizadas com esta ordem 
que as impõem (BOURDIEU, 2009, p. 49-50).

As mulheres viveram durante muito tempo sob a dominação patriarcal 
e é perceptível que essa manutenção de subserviência continue apesar de 
presentemente haver movimentos de combate a essa realidade, pois a repro-



dução desse estereótipo de submissão feminina ainda se mantém de modo 
factual e ficcional.

Diante disso, a filósofa Judith Butler, em seu livro Problemas de Gênero 
(2011), apresenta ao público ledor seu afligimento com esse fato e aponta que, 
na verdade, a mulher foi, todo esse tempo, não somente representada, contudo 
mal representada na literatura. A autora afirma que o discurso feito pelo outro 
é continuamente uma interpretação e jamais aufere representar na universali-
dade e com fidedignidade e, ainda, é feito com determinados propósitos.

Segundo Pureza (2017) a obra Pedaços da fome publicada em 1963 é an-
tagônica em relação às outras produções de Carolina Maria de Jesus, pois, apa-
rentemente, essa tem um enredo consueto, de caráter ficcional, a voz narrativa 
é, possivelmente, heterodiegética, cuja história tem como protagonista a re-
presentação feminina Maria Clara, filha de coronel, que, por causa do amor, é 
ludibriada e injungida a estanciar na cidade de Guarulhos, em um cortiço. 

No condizente a obra objeto de estudo, essa mostra, aparentemente, a figu-
ra feminina Maria Clara, mulher branca e rica, oriunda de uma cidade interio-
rana de São Paulo que se apaixona por um falso dentista e foge com esse para a 
capital. Carolina Maria de Jesus expõe ao público legente a temática da pobreza 
pela perspectiva de alguém que já foi pecunioso, mas que sempre foi branco.

- Que lugar horrível! disse Maria Clara. Dirigiram-se para uma habitação coletiva, Paulo empurrou 
o portão. A casa era muito velha. Maria Clara acompanhava-o desconfiada. “Que ambiente esquisi-
to”. Foram para um quartinho lá nos fundos. No fim do quintal. Maria Clara fitava os varaes cheios 
de roupas, as crianças brincando naquele corredor sujo e mal cimentado. Paulo deu-lhe um longo 
suspiro, reuniu suas fôrças e disse-lhe:
- É aqui a minha casa. (JESUS, 1963, p.71).

Em conformidade com o trecho supratranscrito, é possível notar a mudan-
ça drástica de habitação que Maria Clara precisou passar e, aparentemente, se 
readaptar após o casamento, pois essa realidade de morar em um cortiço era 
algo umbrático e até mesmo insólito pensando toda uma vida de espólios que 
ela possuía. 

Nesse consentâneo, Pureza (2017) assevera que é interessante analisar 
as representações da fome e da escassez minuciadas na vida de Maria Clara. 
A fome é, provavelmente, considerada um objeto medular que assessoria não 
somente a urdir essa figura feminina, porém a tensionar informes da vida co-
tidiana dos desfavorecidos que habitavam a cidade de São Paulo. É sabido que 
as temáticas sobre a inópia material e o absentismo de cidadania são tópicos 
significativos na composição literária de Carolina Maria de Jesus e, consequen-
temente, cidade e escassez calcorreiam unidas na narrativa. Nesse sentido, a 
fome mostra-se, talvez, como um tipo de recurso dual, assim sendo, ela pode 



ser uma assombração que circuita os relacionamentos sociais dos personagens, 
nada obstante, sob outra perspectiva, ela é considerada uma ideação literária 
que ocasionalmente camufla outras relações sociais.

Hoje estou com fome, nada temos para comer. Recordando de sua juventude, aludiu com voz sau-
dosa: que fartura na casa de papai! Lá ninguém passa fome. Os animais lá em casa são mais bem 
alimentados do que eu. E eu pensava que era o dinheiro que impedia a minha felicidade. Agora 
reconheço quanto sou infeliz. (JESUS, 1963, p. 84). 

Segundo a supracitação, é interessante observar que a fome pode ser ana-
lisada como rudimento fomentador de conflagração, pois Maria Clara recorda 
sua vida de superabundância e ainda compara que os animais de sua antiga 
casa eram mais bem alimentados que ela na sua nova residência. Nesse senti-
do, a fome parece representar a variável que recopila a realidade do desabas-
tecido morador do cortiço. E afigura um presuntivo termômetro do que seria a 
felicidade. Vale frisar que essa situação de transmutação social acontece quan-
do Maria Clara, antes mulher e filha, passa a exercer seu novo papel social de 
mulher e esposa. 

De acordo com Miranda (2013) é possível analisar a obra caroliniana pelo 
prisma da representação feminina e sua experiência na província e na urbe, 
pois essa vivência gera caracterizantes divergentes no universo da protagonis-
ta. É cógnito que durante a época que morou e viveu sob o valhacouto do pai 
lordaço, Maria Clara atuava e aquiescia de acordo com as propensões da cama-
da social que fazia parte, correlacionando-se de maneira ufana e intransigente 
com os que a circundavam. Unicamente quando distancia-se desse meio a figu-
ra feminina muda sua forma de proceder e refletir, ao declivar de status social, 
de classe média alta para o pauperismo. 

Era lindo o palacete, espaçoso, com lindos quadros nas paredes. No centro da sala estava exposta 
a mesa de doces, enfeitadas com flores brancas. Na outra sala um lindo piano. Maria Clara recor-
dou-se de seus dois pianos. Um na fazenda e outro na cidade. Pensou em sua mãe. Será que ela já 
estava resignada com a sua ausência?
Ouvindo a voz de dona Maura pronunciando o seu nome assustou-se e pensou: - vim aqui para 
trabalhar Por um instante pensei que era uma das convidadas. Esta festa é para as pessoas de 
destaque. E eu... não mais pertenço a este núcleo. Para mesclar-se neste ambiente é necessário ter 
dinheiro. (JESUS, 1963, p. 163)

De acordo com o trecho supramencionado, é possível analisar e ratificar 
que a figura feminina Maria Clara desempenha na obra caroliniana diversos 
papéis sociais como filha, mãe e profissional. Nessa continuação, é presumível 
observar que a protagonista aprendeu a tocar piano, assim como as mulheres 
do século XIX aprendiam com o objetivo de ser uma filha e seguidamente uma 
esposa prendada para que o pai e/ou marido pudesse exibi-la a sociedade como 
seu adorno primacial. Em conformidade com o trecho da obra sobredito é factí-
vel que essa protagonista exerce todos esses papéis sociais, porém de maneira 



forçosa, pois ela rememora o momento de divícias que tinha quando morava 
na província e depois percebe que sua realidade tinha mudado drasticamente, 
porquanto não era mais uma convidada da festa, mas uma fâmula dessa. 

A produção literária de autoria feminina é um dos lugares possíveis para 
se traçar uma história do papel desempenhado pelo feminino no contexto so-
cial e cultural através dos séculos, no qual a mulher, na medida do possível, se 
revela através de sua escrita. 

Para Alves e Pitanguy (1991) a construção de um texto oriundo de suas pró-
prias experiências e contextualização do seu universo, a mulher passa a ser sujei-
to de seu próprio querer, de sua existência, de sua palavra. A autoria feminina se 
dá, tênue, pelo sujeito que se reconhece através da palavra, na qual apresenta sua 
consciência, se realiza e se mostra. Nesse sentido, é resultado de um assenhorea-
mento, da asseveração do ser em meio a uma sociedade que porfiava em revir a 
escrita feminina furtiva, insulando essa e a criatividade da mulher, in verbis:

“Escrever, para estas mulheres, é ‘ultrapassar’ uma percepção única da vida; é construir mundos e 
neles apreender, discutir, apontar, enfim, serem agentes imprescindíveis à vida. As vozes-mulheres 
negras, são, portanto, as vozes, agora audíveis, não somente a própria voz, as vozes ancestrais silen-
ciadas por séculos de exclusão. (…) Elas soltam as mãos e os olhares em seus teares, formando, aos 
poucos, nova roupagem para a literatura brasileira: a literatura afrobrasileira de autoria feminina. 
O papel das escritoras é escrever e inscrever a memória do povo negro pelo olhar de dentro; um 
olhar que recusa as omissões que a sociedade brasileira, sob a égide do mito da democracia social 
e racial, impôs e ainda impõe à população afrobrasileira (FIGUEIREDO, 2009, p. 105)

De acordo com a supracitação é possível notar que a produção textual das 
mulheres negras é substancial porque apresenta ao público ledor um universo 
abscôndito da realidade dominante, bem como das disquisições históricas. Es-
ses textos escritos pela mulher negra escaqueira os amarrilhos da linguagem, 
os açaimos ideológicos e os axiomas históricos, pois oportuniza uma nova for-
ma de pensar dissonante do que foi estandardizado, nesse sentido, humanando 
essa mulher negra e tipografando um rosto, uma compleição física e um sentir 
mulher com idiossincrasias sui generis. (ALVES, 2010, p. 67). 

Schwantes (2006) afirma que a representação pode ser analisada pela óti-
ca de denudar um objeto do que lhe é adiáforo e preservar o que é precípuo, de 
modo que ele consiga simetrizar a todos os objetos daquele espécimen. Assim 
sendo, a representação feminina na literatura a partir do corpus traz à tona ca-
racterísticas gerais como o percurso existencial das mulheres, as perdas, nesse 
caso, de pecúlio, sobretudo nos vínculos familiares. Além de descobrir e sentir 
a miséria tanto no contexto de fome quanto a miséria social. 

Quando mamãe advertiu-me para afastar-me de você, que o papai tinha possibilidades para desfa-
zer-se de você num segundo, eu lhe respondi que não pretendia separar-me de você. Que a nossa 
amizade era indissolúvel, que eu também tinha possibilidades para desfazer de minha vida. Podia 



atirar-me debaixo de um trem. Não compreendera bem os sentidos daquelas palavras. E agora 
que em encontro numa situação trágica não tenho coragem para eliminar-me, embora saiba que 
não posso adaptar-me neste ambiente. Como sofrem as pessoas que não sabem educar os seus 
desejos. E eu... não soube educar os meus. Na casa de papai eu tinha tudo que desejava. E me 
sentia infeliz. Lá havia abundância, conforto, tranquilidade de espirito, criados ao meu dispor. Estou 
arrependida da grande loucura que cometi amando-te e desposando-te. Uma mulher espera tudo 
de um homem, mas você não tem qualidades dominantes. Não tem habilidades. E, num desespero 
desorientado, continua Maria Clara a lamentar a sorte. (JESUS, 1963, p. 85).

No que concerne o susodito, é provável notar que a figura feminina Ma-
ria Clara está em conflito constante com a identidade escolhida de mulher e 
esposa oriunda depois do conjúgio. Nesse sentido, é observável que essa re-
presentação da mulher na obra de Carolina Maria de Jesus mostra ao público 
ledor conflitos internos como o arrependimento de sair da casa dos pais. Nessa 
continuação, a protagonista parece acriminar o marido pela condição de vida 
miserável que agora ela pertencia, pois essa reitera, como discurso reprodutor 
do patriarcado, que era dever do homem assumir o papel de mantenedor da 
família ou de dominador. 

Nesse seguimento, é factível analisar que a figura feminina Maria Clara 
desconstrói a representação de mulher agudamente submissa, historicamente 
e marcadamente presente no século XIX, pois ela enfrenta o consorte e diz que 
ele deveria trabalhar para sustentar a casa e os filhos. Nessa sequência, a obra 
de Carolina Maria de Jesus apresenta ao público legente uma figura feminina 
que rompe com os padrões sociais de uma mulher que tinha como principal 
papel social ser dona-de-casa e mãe. Maria Clara, aparentemente, traduz na 
narrativa pós-moderna dessa autora uma representação de mulher que revisa 
os valores marcadamente da época da industrialização paulistana, com desta-
que para a configuração de identidade feminina plural e fragmentada.

Nesse sentido, é possível analisar a obra caroliniana, nesse caso, Pedaços 
da fome (1963), pelo viés que o livro permanece sendo, aparentemente, ima-
gem do mundo. E como tal, é tanto mais total quanto mais fragmentado (DE-
LEUZE, G.; GATTARI, F. 1995). 

Maria Carolina de Jesus, ao mostrar tal situação susodita, discute a condi-
ção feminina na literatura e na sociedade. É possível, nesse sentido, asseverar 
que a discussão de tais problemas é de grande valia para a tentativa de desen-
raizar tais preconceitos que há séculos está presente na sociedade. Ao passo 
que, ao debater questões existenciais, ela rompe com esse modelo, atingindo, 
com ambas as temáticas, uma literatura de auto nível, que trata de problemas 
sociais e existenciais dos seres humanos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em linhas gerais, esse estudo tencionou analisar a figura feminina na obra 
romanesca Pedaços da fome, de Carolina Maria de Jesus que, presumivelmente, 
apresenta ao público ledor uma figura feminina que representa uma mulher 
capaz de enjeitar as imagens convencionais, documentadamente, a ela assente 
pelo discurso patriarcalista que roborava que as mulheres, de um lado eram 
frágeis e excessivamente delicadas, e por outro lado, eram abalizadamente 
perversas. 

Nessa contiguidade, a mulher que sobrevém nos anos de 1960 é divergen-
te das mulheres de séculos passados, pois são capazes de se pluralizar para que 
consigam atingir todos os objetivos que os outros esperam, bem como aqueles 
que elas ambicionam. Essa mulher pós-moderna representada na literatura 
de autoria feminina pode competir no mercado de trabalho, nobilitar com os 
múnus de mãe, esposa e dona-de-casa. 

Nessa encadeação, Pedaços da fome, de Carolina Maria de Jesus traz à tona 
uma representação de mulher que transgride com o estereótipo esperado pelo 
discurso patriarcalista que reproduz que as mulheres deveriam ser filhas, es-
posas e mães, nesse caso, boas mães que continuamente estresiria esses dis-
cursos a seus filhos e assim o evo da subjugação feminina seria mantido. 

Em resumo, é significativo evidenciar que a protagonista era uma figura 
feminina branca e rica que morava no interior de São Paulo e fora educada 
como as mulheres do século XIX que aprendiam a tocar piano para impres-
sionar seus pretendentes. Maria Clara casa-se com um suposto dentista que 
dizia ser rico. Dessarte, iludida que continuaria pecuniosa, além de encantada 
com a beleza de um homem da capital aceita o matrimônio, apesar dos pais 
serem discordantes. A figura feminina exerceria o papel social de esposa, mãe e 
profissional. Nessa lógica, aparentemente, de modo bastante hermético, a obra 
caroliniana parece apresentar ao público ledor a desconstrução da identidade 
una de mulher e a produção de uma inaudita identidade que ela poderia gerar 
e que não fosse imperiosamente produto do alvedrio daqueles que a represen-
tam, conquanto imbuída por resquícios da ordem patriarcalista.
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O SIGNIFICANTE MORTE NA CONSTRUÇÃO 
DO CONTO O CAVALO QUE BEBIA 
CERVEJA, DE GUIMARÃES ROSA
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INTRODUÇÃO

A linguística moderna surgiu através da compilação, post mortem, dos 
seminários cursos de linguística geral do genebrino Ferdinand de Saussure, 
ministrados na Universidade de Genebra/Suíça. Esses seminários cursos abor-
dam estudos referentes à língua/linguagem os quais diferem dos estudos, até 
então, praticados, de natureza diacrônica. Instaura-se, assim, um estudo de 
teor sincrônico. Essa ruptura com o método diacrônico se dá através da res-
pectiva compilação denominada Curso de linguística geral (1916) por parte de 
dois de seus discípulos. Nesse livro, entre outros pontos, Saussure, baseado 
nos estudos dos antigos estoicos, desenvolveu o conceito de signo linguístico. 
Para ele, o signo seria a associação entre o conceito e a imagem acústica, a pos-
teriori, denominados respectivamente como significado e significante. Roman 
Jakobson é um exemplo de estudioso que se proveu dos estudos saussurianos. 
Entre outros interesses, esse autor partiu do conceito de significante de Saus-
sure para analisar as estruturas metafóricas e metonímicas das afasias e do 
discurso. 

Em nossa literatura, o mineiro João Guimarães Rosa é escritor que, de 
modo ímpar, destaca-se por ter trabalhado, com mestria poética, o signo ver-
bal, indo além do meramente regional, uma palavra que em prosa se faz poesia. 
Em seu conto O cavalo que bebia cerveja – presente em Primeiras estórias –, ob-
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servaremos que o significante morte desloca-se para outros significantes, neles 
ressoando e construindo, assim, uma atmosfera de reflexão frente à finitude. 

1. O SIGNIFICANTE NO CURSO DE LINGUÍSTICA GERAL – CLG

Os seminários do genebrino Ferdinand de Saussure (1857-1913), minis-
trados entre 1907 e 1910 na Universidade de Genebra/Suíça, representaram 
uma verdadeira revolução copérnica nos estudos linguísticos; pois, através de-
les, Saussure tratou os estudos referentes à língua/linguagem com rigor cien-
tífico pertinente aos parâmetros acadêmicos da época. Sobre esse rigor, Longo 
(2011) destaca que, no século XX, os estudos referentes à linguagem se inicia-
ram ainda sob o primado da linguística histórico-comparativa ou diacrônica. 
A ruptura, ou seja, o corte epistemológico, efetuado por Saussure foi de ordem 
sincrônica, ou seja, observar as relações dos fenômenos entre si. Seus seminá-
rios foram copilados por Charles Bally e Albert Sechehaye. Esses dois linguistas 
organizaram, post-mortem do mestre, os textos dos cursos de Genebra, em um 
livro sob o título Curso de linguística geral, publicado em 1916. 

O signo, outrora tratado como representação da coisa, passa a ser enca-
rado através de seu caráter arbitrário, isto é, não haveria vínculo entre a coisa 
e o signo além dessa arbitrariedade advinda do uso social, salvo uma pequena 
parcela, onomatopeias e exclamações, que escaparia à arbitrariedade. A esse 
caráter arbitrário, ele denominou de imotivado e a essa ínfima parcela que 
mantém relação estreita com o signo, de motivada. A respeito dessa arbitrarie-
dade, Saussure discorre que: 

Por sua vez, a arbitrariedade do signo nos faz compreender melhor por que o fato social pode, por 
si só, criar um sistema linguístico. A coletividade é necessária para estabelecer os valores cuja única 
razão de ser está no uso e no consenso geral: o indivíduo, por si só, é incapaz de fixar um que seja 
(SAUSSURE, 2012, p. 160). 

Ademais, segundo Saussure (2012), a ideia que o valor nos mostra é que 
consiste em uma grande ilusão considerar um termo simplesmente como a 
união de certo som com um certo conceito. Defini-lo, assim, seria isolá-lo do 
sistema do qual faz parte. Seria acreditar que é possível começar pelos termos 
e construir o sistema fazendo a soma deles, quando, pelo contrário, cumpre 
partir da totalidade solidária para obter, por análise, os elementos que encerra.

Para Saussure (2012), o signo linguístico é formado por duas unidades 
básicas: conceito e a imagem acústica. A primeira, posteriormente denominada 
de significado e a segunda, denominada mais tarde como significante. Sobre 
essas duas unidades, ratifica Saussure: o laço que une o significante ao signifi-
cado é arbitrário (SAUSSURE, 2012, p.108). O conceito ou significado reside no 



plano do conteúdo; já, o segundo, significante, é a imagem acústica. Segue uma 
figuração do que seria o signo na concepção saussuriana:

Figura 1: Representação extraída do site https://pensamentosetrabalhos.wordpress.com/2015/12/01/concepcoes-
saussurianas-e-peirceana/ em 04.06.2018.

Sobre essa figuração, Arrivé (2010) destaca que, nela, o signo é finalmente 
definido como total, ou seja, constituído pela associação do significado e do 
significante. 

2. O SIGNIFICANTE E OS PROCESSOS METAFÓRICOS E 
METONÍMICOS NOS ESTUDOS DE ROMAN JAKOBSON

Roman Jakobson (1896-1982), um dos maiores linguistas do século XX, 
dedicou-se a várias áreas da linguagem: arte, literatura, linguística estrutural, 
aquisição da linguagem, fonologia etc. Seu interesse pela literatura lhe valeu o 
epíteto de o poeta da linguística pelo modernista brasileiro Haroldo de Campos 
(1929-2003). 

De acordo com Blikstein (1988), a essência do pensamento linguístico de 
Jakobson pode ser rastreada em sua participação nas atividades do Círculo Lin-
guístico de Moscou. Círculo esse que nasceu da preocupação de jovens intelec-
tuais russos da década de 1910-1920 com o aspecto simbólico do som na poe-
sia. Esses jovens voltavam-se, com especial atenção, para a substancialidade do 
poema, para a sua arquitetura formal, por assim dizer, razão pela qual foram 
depreciativamente chamados de “formalistas” pelos que defendiam um rígido 
sociologismo no campo dos estudos literários. 

Blikstein (1988) ainda discorre que o epíteto formalista foi aceito desa-
fiadoramente pelos integrantes do Círculo, que, todavia, nada tinham de for-
malistas no sentido pejorativo da palavra: malgrado sua preocupação com o 
elemento sonoro na estrutura poética, jamais eles aceitaram a velha dicotomia 
entre forma e conteúdo; bem ao contrário, viam no poema uma forte hierar-
quia unificadora de funções, dentro da qual o som se vinculava ao sentido. 

Assim, segundo Fonte (2010), anteriormente a Jakobson, a ideia subja-
cente à metáfora e à metonímia para explicar o funcionamento da língua foi 



estudada por Saussure, através das relações associativas e sintagmáticas. O 
que pode ser observado no próprio CLG, no qual de acordo com as ideias de 
Saussure, os eixos dessas relações correspondem às duas formas de atividade 
mental humana, as quais são indispensáveis ao funcionamento da língua. Essas 
relações são concebidas por Saussure (2012): 

a) As relações associativas ou paradigmáticas não têm base à extensão, 
sua sede está no cérebro, elas fazem parte desse “tesouro interior” que consti-
tui a língua de cada indivíduo. Por estarem numa série mnemônica virtual, elas 
estão in absentia. Constituem, assim, as possibilidades de que dispõe o falante 
no ato comunicativo.

b) As relações sintagmáticas existem in praesentia, repousam em dois ou 
mais termos igualmente presentes numa série efetiva. Constituem o ato de es-
colha combinatória da sequência pelo falante.

Acrescenta Blikstein (1988) que, no texto intitulado, Dois aspectos da lin-
guagem e dois tipos de afasia, encontramos o que de mais original produziu tal-
vez o pensamento linguístico de Jakobson: o seu notável aprofundamento dos 
conceitos de metáfora e metonímia. Pois, ele partindo da observação dos dis-
túrbios da fala nos afásicos, estabelece uma nova distinção entre os diferentes 
tipos de afasia. À distinção clínica de afasia de emissão e de recepção, Jakobson 
contrapõe as afasias de substituição e associação. 

Ademais, Jakobson (1988) afirma que toda expressão metafórica se faz 
pela substituição de paradigmas, ao passo que a expressão metonímica deri-
va da associação de paradigmas a formar sintagmas. Portanto, isso se trata de 
uma ampliação das noções de similaridade e contiguidade. Em síntese, Jakob-
son utilizou os estudos saussurianos sobre o significante a fim embasar seu 
interesse nas relações metafóricas e metonímicas.

3. GUIMARÃES ROSA: UM CALEIDOSCÓPIO LITERÁRIO

O mineiro João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, 1908-1967, cur-
sou medicina, formando-se em 1930. Como médico, ganhou notoriedade, exer-
cendo a profissão em cidades do interior mineiro (Itaúna, Barbacena), anos 
mais tarde prestou concurso no Itamaraty para seguir a carreira diplomática. 
Foi nomeado cônsul em Hamburgo/Alemanha, rompeu relações com esse país 
quando o Brasil declarou guerra a ele na Segunda Guerra Mundial. Fez servi-
ços diplomáticos em vários países como Colômbia, França etc. Como escritor, 
seu conhecimento de várias línguas e seu contato com o homem simples dos 
sertões das gerais o tornaram um escritor ímpar, pois seu regionalismo extra-
pola o meramente paisagístico, indo em direção ao homem e à reflexão sobre 
a existência. Vale destacar que a tradição regionalista, em nossa literatura é 



antiga, começa com os autores românticos: José de Alencar, Bernardo Guima-
rães, Franklin Távora; passando pelos naturalistas como Domingos Olímpio, o 
pré-modernista Euclides da Cunha, chegando ao modernismo de 30 (década 
anterior à de Guimarães Rosa) com José Américo de Almeida, Graciliano Ra-
mos, Rachel de Queiroz. José Lins do Rego e Érico Veríssimo. 

Cereja e Magalhães (2012) ressaltam que, em todos esses momentos lite-
rários da prosa romântica, naturalista e pré-modernista, sempre se apresentou 
aos autores um problema de difícil solução: a linguagem a ser empregada. Os 
autores deveriam seguir a norma padrão ou empregar uma variedade regional 
ou fazer uso de uma outra. A solução, quase sempre era misturar as duas. O 
narrador, segundo Cereja, empregava uma língua culta com alguns termos re-
gionais e as personagens utilizavam a linguagem típica da região. O emprego 
da língua regional, nesse caso, não raro ficava no nível do vocabulário. 

A primeira obra literária de Rosa foi lançada em 1946, Sagarana (uma co-
letânea de contos em que a matéria é o sertão). Em relação à receptividade da 
crítica sobre essa ficção, Andrade (1987) destaca que se pensou que mais um 
ciclo regionalista se inaugurara. De fato, prossegue Andrade, o regionalismo 
estava novamente em pauta, mas, desta vez, para ganhar um novo significado. 
Em Rosa, o regionalismo acaba assumindo a característica de experiência uni-
versal, compreendendo a fusão entre o real e o mágico, de forma a radicalizar 
os processos mentais e verbais inerentes ao contexto fornecedor da matéria 
prima. Nesse sentido, o folclórico, o pitoresco e o documental cedem lugar a 
uma maneira nova de repensar as dimensões da cultura, flagrada em suas arti-
culações no mundo da linguagem. 

Sobre sua carreira nas belas letras, Andrade (1987) pontua que sua car-
reira só obteve reconhecimento geral a partir de 1956, quando saíram Grande 
sertão: veredas e Corpo de baile. O reconhecimento cresceu a ponto de melhor 
chamar-se de glória. Há traduções de suas obras para o francês, o italiano, o 
espanhol, o inglês, o alemão etc. Andrade ressalta, curiosamente, que Rosa fa-
leceu de enfarte aos cinquenta e nove anos, três dias depois de admitido, sole-
nemente, à Academia Brasileira de letras. 

Didaticamente, inserto no terceiro tempo modernista (1945-1955), gera-
ção essa em que elencam, também, autores que se debruçaram, assim como 
Rosa, sobre a linguagem e suas potencialidades: o poeta João Cabral de Melo 
Neto (com a palavra pensada/substantiva) e a escritora Clarice Lispector (com 
o não dito e as metáforas insólitas). Sobre a questão da linguagem na obra de 
Rosa, Bosi (1994) afirma que em consonância com todo o pensamento regio-
nal, que é um pensar a natureza e as funções da linguagem, observou-se que a 
grande novidade trazida pela literatura de Guimarães Rosa, vinha de uma alte-
ração profunda no modo de enfrentar a palavra. Bosi ainda destaca que, para 



Rosa, a palavra é um feixe de significações, isto é, um grau eminente de intensi-
dade se comparada aos códigos convencionais de prosa regional. Assim, como 
Bosi (1994), Andrade (1987) também destaca essa potencialidade na prosa 
poética de Rosa, ao afirma que, a além de referente semântico, o signo estético 
em João Guimarães Rosa é portador de sons de formas que desvelam, fenome-
nicamente, as relações íntimas entre o significante e o significado. 

Sobre essa relação íntima com a linguagem/estilo em Rosa, Bosi (1994) 
afirma que o que se passa com a linguagem na obra desse escritor mineiro, 
dá-se no tratamento das unidades verbais (fonemas, morfemas) e também no 
plano dos grandes blocos de significação: as estórias são fábulas que velam e 
revelam uma visão global da existência, próxima de um materialismo religioso, 
panteísta, isto é, propenso a fundir numa única realidade a natureza, o bem e 
o mal, o divino e o demoníaco, o uno e múltiplo. Exemplo dessa renovação lin-
guística trazida em sua obra: 

Compadre meu Quelémem sempre diz que eu posso aquietar meu temer de consciência, que sendo 
bem-assistido, terríveis bons espíritos me protegem. Ipe! Com gosto... Como é de são efeito, ajudo 
com meu querer acreditar. Mas nem sempre posso. O senhor saiba: eu toda a minha vida pensei 
por mim, forro, sou nascido diferente. Eu sou eu mesmo. Divêrjo de todo mundo... Eu quase que 
nada não sei. Mas desconfio de muita coisa. O senhor concedendo, eu digo: para pensar longe, sou 
cão mestre - o senhor solte em minha frente uma ideia ligeira, e eu rastreio essa por fundo de todos 
os matos, amém! (ROSA, 2001, p. 31).

Dessa forma, Andrade (1987) pontua que voltada para as forças virtuais 
da linguagem, a escritura de Rosa procede abolindo intencionalmente as bar-
reiras entre a narrativa e a lírica, revitalizando recursos da expressão poética: 
células rítmicas, aliterações, onomatopeias, rimas internas, ousadias mórficas, 
elipses, cortes e deslocamentos sintáticos, vocabulários insólitos, arcaico ou 
de todo neologismo, associações raras, metáforas, anáforas, metonímias, fusão 
de estilos. São processos em que a experiência semântica e invenções se fun-
damentam no inventário dos processos da língua. Processos esses imersos na 
musicalidade da fala sertaneja em que o significante e o significado criam uma 
atmosfera propícia para um mundo mágico em que a linguagem reinventada é 
sua porta-voz.

4. CONTO O CAVALO QUE BEBIA CERVEJA

Décimo terceiro conto do livro Primeiras estórias, 1961, de João Guimarães 
Rosa. Obra composta por vinte e contos curtos, segundo Andrade (1987), os es-
tudiosos a recomendam como entrada mais acessível para o universo de ficção 
rosiana. Os contos componentes dessa obra abeiram-se do surreal, estranhas 
pessoas, que oscilam entre a infância e a loucura, exprimem seus universos 



numa linguagem densa e complexa. Personagens surgem e desaparecem mira-
culosamente. Andrade destaca que nela o falar do sertanejo se retrai em favor 
de um português inventivo que vai do clássico ao falar contemporâneo, regio-
nal e urbano. O respectivo conto é narrado em primeira pessoa pelo persona-
gem Reivaliano, um homem do meio rural, tem como tema o mistério e a não 
aceitação à morte. 

Sobre o enredo Prezi (2015) assim o condensa: Reivalino Belarmino conta 
a história do esquisito italiano Giovânio, ex-combatente de guerra, que vivia 
isolado numa chácara com seus cães, entre os quais se destaca Mussolino. O 
narrador, seu empregado, sente aversão por este homem de estranhos hábitos. 
Além de não tomar banho, vive fungando e sempre pede cerveja “para o cava-
lo”. Mesmo quando a mãe adoece, e o patrão lhe dá dinheiro para as despesas, 
inclusive para o funeral, Reivalino, o narrador, não supera a repugnância que 
sente. Um dia, uns estrangeiros chegam à cidade buscando informações sobre 
o homem. O narrador é chamado pelo subdelegado, Seu Priscílio, para contar 
o que sabe sobre ele. Nesse ínterim, o patrão chama-o para conhecer sua casa: 
não há móveis, cheira a local fechado; Reivalino pressente bafo de presença. Em 
seguida surgem comentários de um “cavaleiro saído da porteira de uma chá-
cara”. De novo interrogado pelos estrangeiros, inclusive um do Consulado, Rei-
valino, sentindo-se enganado, conta-lhes tudo. O subdelegado vai até a chácara 
investigar. Quer saber que histórias seriam aquelas de um cavalo beber cer-
veja? Giovânio enche a gamela com a bebida. O animal bebe tudo. Seu Priscilo 
retira-se. Informado por nova suspeita de Reivelino, que assegura-lhe: Alguma 
outra razão devia de haver, nos quartos da casa, seu Priscilio retorna à chácara. 
Lá, não encontra nada fora do normal, apenas um cavalo empalhado dentro de 
um quarto trancado. Reivelino deixa de ser informante e começa a se sensibi-
lizar com a condição do patrão. Giovânio chama o rapaz para comunicar-lhe a 
morte do irmão, mutilado de guerra. Após o enterro, Reivalino, comovido e en-
vergonhado, despede-se do patrão, pois partirá da cidade. Giovânio convida-o 
para beberem cerveja juntos. Bebem na companhia de Mussolino e do cavalo. 
Ao morrer, Giovânio deixa a chácara para Reivalino, que ajeita a propriedade a 
e vende. Antes, bebe todas as cervejas que restam, em memória do amigo.

5. O SIGNIFICANTE MORTE EM O CAVALO QUE BEBIA CERVEJA

Por ser um texto das belas letras, analisaremos o respectivo conto rosiano 
à luz dos estudos do linguista russo Roman Jakobson, estudos esses concer-
nentes ao significante, isto é, através das relações metafóricas (similaridade) e 
metonímicas (contiguidade), desenvolvidas por esse estudioso, como aborda-
do na seção 2 deste texto. No conto O cavalo que bebia cerveja (2005), a morte 
/ morrer (e a não aceitação dela) é o elemento motriz de toda a trama ficcional; 



esse significante se faz presente na narrativa como também se desloca para 
outros, criando assim uma atmosfera angustiante dentro de um cenário regio-
nal. Como nos foi mostrado na seção 5, o narrador nos apresenta um persona-
gem – italiano excêntrico, ex-combatente e solitário chamado Giovânio – que se 
atormenta, mesmo que de forma velada, com a presença da morte e os sinais 
dela. Todo esse clima de finitude é-nos apresentado pela presença da referida 
metáfora morte/morrer desdobrada em metonímias. Essas metonímias serão 
elencadas e discutidas de acordo com seu valor semântico na ficção, ou seja, 
concernente à metáfora motriz do texto.

Antes de analisamos as respectivas relações no conto, vale salientar que 
os léxicos metonímicos referentes à morte/morrer, em várias passagens, ante-
cedem a incidência desse significante, instaurando, desde as linhas iniciais, um 
clima de reflexão diante da morte. Apreendemos, na trama, 8 (oito) elementos 
metonímicos que serão aqui elencados e numerados: espanhola, guerra, Mus-
solino, escuridão, enterro, empalhado, irmão morto e cólera. Discorreremos 
sobre cada um: 1) espanhola: De minha mãe ouvi como no ano da espanhola, ele 
chegou, acautelado e espantado, para adquirir aquele lugar (2005, p. 131). Es-
panhola é uma referência à pandemia que assolou a Europa no início do sécu-
lo XX, mais precisamente no período da primeira guerra mundial 1914-1918; 
2) guerra: minha mãe e eu sendo das poucas palavras que atravessávamos por 
diante da porteira, para pegar a pinguela do riacho. – Dei’stá, coitado, penou 
na guerra (2005, p. 131); Eu não queria perguntar a respeito do cavalo branco, 
frioleiras, devia de ter sido o dele, na guerra, de suma estimação (2005, p. 135) e 
Que esta é a guerra (2005, p. 136); O significante guerra é uma das metonímias 
centrais do conto, pois através dela vem a reflexão do protagonista em relação 
à finitude e a não aceitação da morte. Tanto Giovânio quanto o irmão partici-
param da guerra que ocasionou a morte de Josepe (o irmão); 3) Mussolino: 
Chamando o endiabrado do cão de Mussulino (2005, p. 132). Esse significante 
se liga intimamente à metáfora morte, pois evoca o nome do ditador fascista 
italiano Benito Mussolini; 4) escuridão (2005, p. 132): E, mesmo, não adiantou 
a santa da minha mãe se foi para a escuridão. Metonímia de teor eufêmico, ou 
seja, uma forma abrandada de evocar a morte na trama; 5) Enterro: Danado 
do homem se dando de pagar enterro (2005, p. 132) e Aquele enterro foi muito 
conceituado (2005, p. 136). Relação direta com o tema morte, aludindo, assim, 
ao ritual de “despedida”; 6) empalhado: Um cavalo branco empalhado (2005, p. 
135). Essa metonímia referente à não aceitação da finitude, uma vez que Giovâ-
nio mantinha preservados o cavalo e o corpo do irmão Josepe; 7) irmão morto: 
Sendo que foi de repente. Seo Giovanio abriu de em par a casa. Me chamou: na 
sala, no meio do chão, jazia um corpo de homem, debaixo do lençol. – ‘Josepe, meu 
irmão (2005, p. 135); É a mais significativa das metonímias, pois se relaciona 
diretamente à perda de um ente querido, e, por fim, 8) cólera: E que eu repa-



rasse, na primeira ocasião, se ele não tinha numa perna, em baixo, sinal velho de 
cólera... (2005, p. 133). Outra metonímia relativa à pandemia. Segue uma ilus-
tração na qual se observa a metáfora central do respectivo conto deslocando-se 
em metonímias similares, proporcionando uma atmosfera em que emerge a 
reflexão frente à finitude.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fim de mostrarmos a contribuição dos estudos do significante saussuria-
no, optamos em fazê-lo a partir dos conceitos metafóricos e metonímicos de-
senvolvidos pelo linguista russo Roman Jakobson. Assim, escolhemos o conto O 
cavalo que bebia cerveja, de João Guimarães Rosa, pois como observamos esse 
escritor com grande mestria soube, na totalidade de suas obras, trabalhar o 
vocabulário sertanejo das regiões sudeste e centro-oeste brasileiras, extrapo-
lando o meramente regional dirigindo-se para dimensões metafísicas as quais 
interrogam a existência, ou seja, o sertão seria um trampolim para questões 
mais profundas. No conto aqui recortado, a morte é a metáfora que conduz 
toda a narrativa, pois sua iminência desestabiliza a vida, gerando um clima de 
desesperança e de não aceitação. Em síntese, o protagonista e ex-combatente 
de guerra Giovânio se sente atormentado em sua velhice pelos sinais que, gros-
so modo, constituíram passado dele e o atormentam no presente, dificultando 
sua vivência plena. Como ele mesmo sintetiza na frase: (...) eco, a vida é bruta, 
os homens são cativos (ROSA, 2005, p. 135). 
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LIRISMO E DRAMA: 
a modernidade neobarroca na 

poética de florbela espanca
Francisco Israel de Carvalho176 

Tão pobres somos que as mesmas palavras nos servem 
para exprimir a mentira e a verdade! 
(ESPANCA, in JUNQUEIRA, 2003, p. 114) 

Resumo: Este trabalho se propõe a analisar alguns sonetos da poeta por-
tuguesa Florbela Espanca, à luz do Barroco e Neobarroco, com base nas teorias 
de Affonso Ávila, Eugênio D´Ors, Haroldo de Campos, Irlemar Chiampi, Omar 
Calabrese, Severo Sarduy, além de estudiosos da poética de Florbela como: 
Cláudia Passos Alonso, Derivaldo Santos, Luzia Machado de Noronha e Maria 
Lúcia Dal Farra. Florbela Espanca é uma poeta que convida o leitor a viver uma 
fascinante aventura, onde nos deparamos com uma obra recheada de lirismo e 
dramaticidade. Em sua obra, identificamos rastros do Barroco, não o Barroco 
histórico, da contrarreforma, que tinha como compromisso de resgatar a Deus, 
mas um Neobarroco que tem o compromisso de resgatar o homem. Florbela 
aborda na sua poética, temas clássicos do Barroco, como a morte, mas não a 
morte como uma contradição à vida, mas como condição de vida. Contradi-
ções, ambiguidades, alegorias, simulacros, melancolia, vaidade, saudade, lou-
cura, sensualidade e erotismo, temas bem recorrentes no Barroco, permeiam 
a obra de Florbela. Assim, como no Barroco, a sua poesia produz labirintos 
verbais próprios da metalinguagem. O sujeito perde-se num mar de palavras, 
há amor demais, há desilusão demais, há sofrimento demais - às vezes, quase 
insuportáveis -, incertezas, o “eu lírico” são tantos e, em sendo tantos, é único. 
Há lirismo e dramaticidade de forma bem exacerbada. É a mulher, é o homem, 
é o ser humano, com todas as contradições, os sonhos, os devaneios, as dores 
d´alma, o eu, o outro, o eu/não-eu, os outros...todos num só. Os vários “eus” 

176 Doutor em Literatura Comparada – Estudos da Linguagem pela UFRN e pesquisador do Grupo de Pesquisa 
Ponte-Literária Hispano-Brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 



assumidos por Florbela para dizer de si mesma, do outro, da alma portuguesa 
e das dores do mundo. 

Palavras-Chave: Florbela Espanca, Literatura Portuguesa, Lirismo, Dra-
ma, Neobarroco. 

1. INTRODUÇÃO

Florbela d´Alma da Conceição Espanca (1894-1930); Flor Bela da Concei-
ção D´Alma; Flor Bela Moutinho; Flor Bela Alma; Flor; Flor Bela; Flor Bela Es-
panca... tal como auto-nomeada em seus escritos, foi uma só, mas, em sua poe-
sia é sempre múltipla em sua unidade: a princesa exilada do seu reino, a pobre, 
a escrava, a enjeitada, a marginalizada, a crucificada, a piedosa, o verme, uma 
chaga de Cristo, um fogo-fátuo, a perdida...enfim, muitas numa só pessoa, num 
só corpo, numa só alma. O “eu-lírico” na poética florbeliana, escapa, desliza, es-
correga nas entrelinhas do verso. É um eterno sofredor que busca a plenitude 
do amor, em tudo e todos, mas numa busca sempre inacabada. Busca infinda! 
Esse “sujeito poético”, assim como Florbela, busca, de todas as formas, o amor, 
um sentido para a vida, como bem é retratado no soneto Em busca do Amor 
(Livro de Mágoas, 1919): “Pela estrada da Vida vai andando/E, aos que vires 
passar, interrogando/Acerca do Amor, que hás de encontrar.”

Florbela escandaliza a sociedade portuguesa do seu tempo, com sua co-
ragem, uma grande determinação feminina, numa época de um Portugal ma-
chista e atrasado. Mesmo assim, Florbela não pensou para si nenhum outro 
futuro profissional, a não ser de poeta, uma “literata” e essa escolha era “o mais 
desagradável que podia ser dito de uma senhora, que era vista com um livro na 
mão” (ESPANCA, 1995, p.16). Destemida, desafiadora, que não se enquadra nos 
códigos patriarcais impostos pela sociedade salazarista, conforme Maria Lúcia 
Dal Farra, quando afirma que Florbela se constituiu como um antimodelo do 
feminino da sua época: 

Saiba-se, portanto, o que foi Florbela para o salazarismo: o antimodelo do feminino, da concepção 
da mulher – e nisto reside, sem dúvida, a força mais primária da sua obra, cuja lucidez indomável, 
questiona, insurrectamente, a condição feminina e os históricos papéis sociais conferidos à mulher 
(DAL FARRA, 2002, p. 17).

Com seu porte elegante, independência dos homens – mesmo tendo casa-
do três vezes -, as relações afetivas, três divórcios, essa desesperada busca do 
amor perdido, do príncipe encantado, a busca do eterno, do infinito, os sonetos 
de caráter erótico e outros em que associa religião ao amor e este à morte, o 
querer sempre chegar mais além na vida e na poesia, como sugere a poeta em 
Mais Alto (Charneca em Flor, 1930): “Mais alto sim! mais alto, mais além/do 
sonho, onde morar a dor da vida.” 



Subversiva por romper as regras do comportamento social da época, 
transgredindo os costumes, subvertendo a moral tradicional, não sendo reco-
nhecida em vida como uma grande poeta, sendo até rejeitada por sua originali-
dade, não entendida pelos críticos contemporâneos que a tratavam de “poetisa 
doentia, inquieta, dissolvente, niilista”. Subversiva em relação à moral vigente, 
principalmente nos sonetos de Charneca em Flor, argumento contraposto por 
Antonio Ferro, que defende a liberdade artística (apud ALONSO, 1997): 

Talvez, mas, eu recuso-me a julgar e a condenar Florbela. Sejamos severos diante de todos os huma-
nos, mas deixemos os poetas em liberdade, deixemos viver, em cada época, até para exemplo, um 
punhado de almas livres, inteiramente livres, de almas desvairadas, mas que se castiguem e fiquem 
presas na sua própria liberdade (apud ALONSO, 1997, p. 205).

Na poesia florbeliana, há uma forte carga dramática traduzida sempre em 
forma de soneto. Numa carta de 14 de outubro de 1930, afirmava não saber “fa-
zer mais nada a não ser versos, pensar em versos e sentir em versos”. Lirismo 
e drama exacerbados. O lirismo traduz um amor de forma dolorida. “Mas, ela 
vai do amor, ao desejo, ao erotismo, à solidão, tristeza e morte.... chegando até 
à natureza”, conforme assevera BALIEIRO & JOB (2014, p.1). O drama é carac-
terizado pelo conflito, pela tensão de vontades e desejos distintos, que entram 
em choque com os objetivos dos personagens. 

Neste artigo, tal como o título, pretendemos identificar em alguns sonetos 
de Florbela Espanca, marcas do Barroco tão bem utilizadas na sua poética. Não 
o Barroco do Seiscentos, da contrarreforma, que tinha como compromisso res-
gatar a Deus, mas o Neobarroco, de que fala Severo Sarduy, Haroldo de Campos, 
Lezama Lima e outros, que têm como compromisso resgatar o homem. Na sua 
poesia, Florbela aborda um dos temas clássicos do Barroco: a morte. Não a 
morte como uma contradição à vida, mas como condição de vida, como no poe-
ma À Morte (Reliquiae, 1931): “Morte, Minha Senhora Dona Morte/Tão bom 
que deve ser o teu abraço!/...Em ti, dentro de ti, no meu regaço/Não há triste 
destino nem má sorte.”. Além da morte, uma legítima manifestação do barro-
co dá sentidos múltiplos, confundem ideias e exagera a linguagem. O rebusca-
mento, o contraste de temas, amor e morte, loucura e lucidez, luxo e sombras, 
plenitude e incompletude, queda e ascese. No plano existencial, temperamento 
oscilante, que vai da euforia à prostração. Há um descentramento do sujeito, 
uma crise do “eu lírico”, crise de identidade, sinceridade/fingimento, ambigui-
dades. No Barroco e em Florbela, tudo se encaixa, coexiste. 

O Barroco não é uma condição de Deus, tal qual era postulado no séc. XVII, 
mas uma condição do homem e da existência, de modo que ele transgride, viola 
os limites cronológicos do referido ser, para se inscrever entre nós como con-
dição de sua e nossa atividade. É, talvez, a parte que mais cabe o humanismo 
no homem. 



A elaboração excessiva da escritura florbeliana, quando as palavras são 
trabalhadas à exaustão, transformando-se em outras, marcas e tendências bar-
rocas na poética de Florbela, confirmada nas palavras de Severo Sarduy, naqui-
lo que caracteriza a obra barroca: 

O desbordamento das palavras sobre as coisas, variações, modulações de um modelo que a totali-
dade da obra coroa e destrona, ensina, deforma, duplica, inverte, despe e sobrecarrega até preen-
cher todo o vazio, todo o espaço – infinito – disponível (SARDUY, 1979, p. 20).

Assim, como no Barroco, a poesia de Florbela Espanca produz labirintos 
verbais próprios da metalinguagem, o sujeito perde-se num mar de palavras, 
há amor demais, há desilusão demais, há lirismo demais, há drama demais, há 
sofrimento em demasia – às vezes, quase insuportável - incertezas, o “eu lírico” 
são tantos e, em sendo tantos, é único. É Florbela Espanca! É a mulher, é o ho-
mem, é o ser humano, com todas as contradições, os sonhos, os devaneios, as 
dores d´alma, o eu, o outro, o eu/não eu, os outros... todos, num só. Tudo em de-
masia poética! O Barroco Moderno ou Neobarroco tem o viés de mirar, pasmar 
a multiplicidade no seio da unidade, a enunciar e anunciar um sujeito eclipsa-
do, de tensão permanente. Florbela transgride o estabelecido, o espaço que era 
reservado à mulher, da resignação e da paciência, sendo uma voz de revolta e 
subversão a essa realidade, transformando o seu grito individual, no coletivo, 
sendo, às vezes, animal, que foge das convenções, outras mulheres, elementos 
da natureza como a água, a chuva, o fogo, enfim, diversas identidades, “símbo-
lo da fracturação do seu eu” (ALONSO, 1997, p. 162), tudo isso para ilustrar a 
condição humana, o sofrimento como um trampolim na busca da infinitude, o 
incerto para contestar o “certo”, a linearidade, o lixo, a não lucidez como o que 
melhor pode caracterizar a tensão lírica dos poemas de Florbela. 

2. O NEOBARROCO NA ESCRITA FLOBERLIANA 

Cronologicamente, o Barroco histórico ficou no século XVIII, com o advento 
do Século das Luzes, com as suas diferentes variantes estéticas – o Neo-classicis-
mo e o Arcadismo. Faria sentido, com a taxação da sua periodização, insistirmos 
na sobrevivência do Barroco nos séculos XX e XXI? Para estudiosos como Eugê-
nio D´Ors, o Barroco é uma constante que ressurge em diferentes momentos da 
História, quando lança a teoria dos éons, desenvolvida no seu livro Du Baroque 
(a tradução francesa data de 1935), ou seja, a constante barroca. 

Também em Severo Sarduy, para quem o Barroco percorre os vastos e in-
tangíveis caminhos e a quem é atribuído o termo neobarroco, a partir do seu ar-
tigo Barroco e o Neobarroco, datado de 1972, e podemos concluir, segundo seu 
texto, o Barroco como um estado de espírito coletivo que caracteriza e delimita 
uma época. O Neobarroco seria uma apropriação de preceitos e fórmulas ante-



riores, remodelando-as, para organizar o seu discurso e um novo dizer, dando 
uma nova roupagem a estruturas e fórmulas já anteriormente concebidas. Isso 
vem a confirmar a teoria do éon, de Eugênio D´Ors. 

Os conflitos e descontentamentos também refletiam essa instabilidade 
na arte barroca, por conta da indefinição entre o divino e o profano, tão bem 
traduzida na literatura, onde o pessimismo, a certeza da brevidade da vida, o 
realce na dor e na vergonha são temas tão comumente abordados. A crença na 
vida celestial, eterna, abranda o pessimismo acerca da vida terrena, minorado, 
por meio da penitência e do martírio da dor. A confrontação de temas opostos 
como: o amor e a dor, a vida e a morte, a juventude e a velhice, a obscenidade 
e o requinte são violentamente tratados na literatura barroca. Já a ênfase no 
efêmero é outro modo barroco de ver o mundo, onde há uma mudança cons-
tante das coisas; daí, o culto à face efêmera da vida. Assim, nessa perspectiva, o 
mundo é visto, sentido, como algo instável, sujeito a inconstâncias e metamor-
foses. O conceito de beleza como algo finito e ligado intimamente à certeza da 
brevidade das coisas (tempo versus espaço), faz do Barroco a arte da irregula-
ridade, status ligado à própria etimologia da palavra “barroco” como a “pérola 
irregular”, definindo a atmosfera que explica essa arte que reúne irregularida-
des, contrastes e tensões. 

Sarduy, em Escrito sobre o Corpo (1979, p. 57) afirma: “O Barroco estava 
destinado desde o seu nascimento, à ambiguidade, à difusão semântica”. Em 
outras palavras, uma verdadeira explosão de manifestações multifacetadas nas 
artes em geral, música, literatura, pintura, escultura, dando sentidos múltiplos, 
confusão de ideias, o exagero da linguagem, das formas, o rebuscamento, o cla-
ro/escuro, o belo e o grotesco, luz e sombra, a queda, a elipse, a ascese, enfim: 
uma desordem aparente, mas que esconde uma beleza e uma harmonia, onde 
tudo se completa, encaixa-se e se ordena. 

No Brasil, Affonso Ávila se destaca pelos estudos sobre o Barroco, des-
de 1964 até 2012, ano da sua morte. Seus estudos foram essenciais para uma 
compreensão entre o Barroco do Seiscentos e o Neobarroco moderno, vindo a 
afirmar o seguinte: 

Quanto na arte das capelas reais e das academias palacianas, o barroco plástico e o barroco literário 
representaram um dos instantes mais altos de liberação, de avanço, de adensamento da linguagem 
estética. Além desse vínculo de igual postura de obra aberta, o barroco e a arte de nossos dias têm 
a ligá-los outras pontes de mútuo acesso (ÁVILA, 1994, p. 27). 

Affonso Ávila quando trata o barroco como uma obra aberta, o insere no 
conceito da teoria da obra aberta, formulada por Umberto Eco, que tomou o 
Barroco como a primeira manifestação de abertura da arte, da negação dos 
padrões fixos que faziam da criação clássica um projeto artístico aprisionado e 
delimitado no seu simetrismo (ÁVILA, 1994). Entretanto, foi Haroldo de Cam-



pos, o primeiro estudioso brasileiro a falar sobre a obra neobarroca, no seu 
artigo, Obra de Arte Aberta177 de 1955, quando já antevia a teoria de Eco e onde 
ensaiou formular uma primeira e provisória definição (ou como ele mesmo in-
terpretava, uma “previsão programática”) de Neobarroco ou Barroco moderno. 

Omar Calabrase, estudioso italiano e aluno de Umberto Eco, também ca-
rimba o termo pós-moderno com a etiqueta do Neobarroco e defende seu novo 
slogan, dizendo que muitos fenômenos culturais do nosso tempo são marcas de 
uma “forma” interna específica que pode trazer à mente o Barroco. Assim, ele 
defende a sua tese geral: 

...e qual será ele, o gosto predominante deste nosso tempo, aparentemente tão confuso, fragmen-
tado, indecifrável? Creio tê-lo encontrado, e também, proponho para ele um nome, o de neobar-
roco. (...) não significa que tenhamos “retornado” ao barroco, nem que o que eu defino como 
“neobarroco” seja a totalidade das manifestações estéticas desta sociedade. O “neobarroco” é 
simplesmente um “ar do tempo” que alastra a muitos fenômenos culturais de hoje, em todos os 
campos do saber (CALABRESE, 1987, p.10). 

Em termos poéticos, Florbela Espanca não se insere nas correntes lite-
rárias do seu tempo, uma vez que foge dos cânones estabelecidos, quer pela 
forma, quer pela temática. Florbela vive um dilema existencial. Sua poética di-
ficilmente se enquadra numa única corrente literária, seja esta uma corrente 
dominante na sua época, ou em tempos anteriores. Não se alinhou ao moder-
nismo português178, mesmo sendo contemporânea. Constrói uma linguagem 
muito particular, invocando figuras míticas, o que poderíamos dizer, uma forte 
tendência para transformar sua poética numa mitologia lírica. Revela no seu 
tecer poético, sentimentos, vontades e desejos próprios, anseios e aspirações, 
bem suas, trazendo para a literatura portuguesa do início do século XX, algo de 
novo na escritura feminina, revelando o seu ser e a sua intimidade, através da 
linguagem poética. 

Sua estética comporta influências do cruzamento de várias tendências do 
lirismo do século XIX. Em alguns sonetos, Florbela se apresenta como alguém 
de caráter excepcional, de temperamento forte, sensualidade vibrante – prin-
cipalmente no livro Charneca em Flor – e, possuidora de um forte poder de 
comunicação. Noutros produz versos de fúria confessa, de nostalgia de um país 
glorioso, de conquistas, de lendas... outros, carregados da violência, que o es-
critor exerce sobre si próprio. Noutros, encontramos marcas expressas do sen-

177 Publicado originalmente no Diário de S. Paulo (3-7-1955), republicado no Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 
28-4-1956. 
178 Em 1915, um grupo de artistas de vanguarda, liderado por Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, fundou 
a Revista Orpheu, marco inaugural do Modernismo em Portugal, influenciado pelas grandes correntes estéticas 
europeias, como o Futurismo, o Expressionismo, etc. Através dela, as novas propostas artísticas foram divulgadas 
e discutidas. A duração da Revista foi efêmera, prejudicada pelo suicídio de Sá Carneiro. Estes primeiros moder-
nistas foram conhecidos, exatamente em função da Revista , por “Geração de Orpheu”. 



timento de dor, povoado pela ausência do objeto amado. A esse sentimento que 
Florbela experimenta no presente e projeta no futuro, chamamos de saudade, 
sentimento tão recorrente e enraizado na alma lusitana. Todo tempo, Florbela 
lamenta o amor perfeito, confessa-se um “lago triste”, em Espera (Charneca em 
Flor, 1930, p. 141): “Teu amor fez de mim um lago triste:/Quantas ondas a rir 
que não lhe ouviste,/Quanta canção de ondinas lá no fundo”. 

Toda sua poesia remete-nos para o mistério, a tristeza, a dor feminina de 
um “lago triste”. Confessa-se jovem, porém cansada, velha e triste, fantástica e 
estranha, a mais triste de todas as mulheres, sem noite, perdida, mas sempre 
envolvida pelo amor: “sentindo o perfume da paixão antiga”, querendo amar, 
amar perdidamente! Amar só por amar: Aqui... além...?Mais Este e Aquele, o 
Outro e toda a gente.../Amar...Amar! E não amar ninguém! ( Amar! Charneca em 
Flor, 1930, p. 137). Não nomeia o ser amado, chamando-o de “sombra antiga”. 
Um amor oculto dos olhares alheios, um amor secreto, o jogo barroco que ma-
nipula o domínio do público e do privado.

Em Florbela, a dor é quase sempre insuportável, parecendo transcendê-la. 
Podíamos dizer, um modo fatalista de conjugar amor e morte como se ambos 
fizessem parte da tragédia da vida. Na sua escrita, o amor rima com morte e 
fardo, o bem se situa no passado, a esperança e o reviver desse amor perdido 
encontram-se na saudade, que tem o dom de fazer-nos viajar no tempo, tra-
zendo para o presente triste, um amor jovem, cândido, mas, já passado, pro-
tegendo-o para o futuro. Encontro dos tempos, apreensão do ser, da vida, do 
mundo, numa só dinâmica, tudo perecível. Vejamos o soneto Amor que morre 
(Reliquiae, 1930, p.194): “O nosso amor morreu... Quem o diria!/Quem pensa-
ra mesmo tonta,/Ceguinha de te ver, sem ver a conta/Do tempo que passava, 
que fugia!.” 

Florbela Espanca imprimiu tão fortemente um caráter confessional a sua 
poética e, mesmo sendo considerada uma poeta da modernidade, bebeu na 
fonte dos poetas da tradição portuguesa, como Antonio Pereira Nobre, Antero 
de Quental, Camilo Pessanha, Cesário Verde, Manuel Maria Barbosa du Bocage, 
Eugénio Castro e o francês Paul Verlaine, entre outros, muito deles simbolistas. 
Não se aproximou dos modernistas. Deles, somente se identificou, na forma e 
no estilo, a Mário de Sá-Carneiro. Ambos constroem uma poética de excessos, 
conjugam o jogo heteronímico da ocultação e mantêm afinidades das preten-
sões de fundir realidade e sonho (NORONHA, 2001, p. 49). Não é de estranhar 
que Florbela também tenha bebido na fonte inesgotável que é o Barroco, agora 
fora das mordaças do historicismo, como uma arte atemporal. Florbela traz 
para a sua poesia, o Barroco como uma expressão da modernidade, a que todos 
os autores da vanguarda se inspiraram, por ser um estilo de elaboração da lin-
guagem como expressão poética. 



Assim, Florbela Espanca trata temas clássicos do Barroco, como morte e 
vida, no mesmo plano de importância, tecendo sua escritura entre esses dois 
paradoxos da existência, intercalada de todos os sentimentos comuns da con-
dição humana, como a melancolia, a vaidade, a loucura, o amor, o desamor, a 
dúvida, o pecado, o eterno e o efêmero, o bem e o mal, tristeza e alegria, a volú-
pia, o êxtase, o disfarce, o jogo, a ambiguidade, a simulação, a ilusão, o teatral, o 
simulacro, o trompe-l’oeil. O imbricamento com a história do barroco europeu 
com a poesia moderna. O Neobarroco como uma revisão do Barroco histórico. 

Desta forma, o Barroco entra na poesia de Florbela como uma estratégia 
de fazer arte, mais que uma escola ou um estilo de época. Não se filiando a ne-
nhuma escola literária, mas como destacado, buscou inspiração nos poetas da 
tradição e nessa tradição revisita o Barroco, como uma marca da atualidade, 
provando assim, que ele atravessa a modernidade e sobrevive na pós-moder-
nidade, com nova roupagem, nova forma de dizer, aliado a uma “consciência 
crítica e autocrítica, da razão que se destrói a si mesma, inerente aos moder-
nos” (MACIEL, 1999, p.3), num permanente retour e como uma coisa nova que 
ainda tem muito a dizer. 

Como já citado neste texto, a morte é um tema frequente no Barroco e 
na poética de Florbela. No soneto A um moribundo (Charneca em Flor, 1930, 
p.119), o tema central é a morte onde o sujeito lírico trata a hora final como um 
doce momento, e aconselha o moribundo a não ter medo e enfrentá-la tran-
quilamente. “Não tenhas medo, não! Tranquilamente,/Como adormece a noi-
te pelo Outono,/Fecha os teus olhos, simples, docemente,/Como à tarde, uma 
pomba que tem sono...”

Nos primeiros quartetos, o sujeito poético vislumbra o morrer como o 
adormecer de uma noite de outono. O fechar os olhos docemente, como faz a 
pomba quando tem sono, ao por do sol. O abandonar-se a essa hora derradeira, 
tão temida por todo ser humano, quando não se guarda uma verdadeira dimen-
são desse final, ou recomeço, ou nova vida, sabe-se lá! Aqui, o sujeito poético 
se confunde com o sujeito autor, pois como é sabido, Florbela manteve com a 
morte, uma relação de intimidade, “sem incluir culpa ou perdão” (DAL FARRA, 
1997, p. XIX). 

Nos tercetos seguintes, o sujeito lírico refaz o discurso da certeza que a 
morte é algo tranquilo e passa ao questionamento, à dúvida do que venha de-
pois dessa morte tranquila: “O que há depois? Depois?... O azul dos céus? Um 
outro mundo? O eterno nada? Deus?/Um abismo? Um castigo? Uma guarida?”

O que há depois? Céus, paraísos, purgatórios? O eterno? O nada? Deus? 
O abismo, um castigo? O inferno relacionado a esse abismo/castigo? Ou uma 
guarida, um refúgio? Para ela tudo será melhor que estava vida. 



A dúvida se instaura, como uma reflexão entre o sujeito e esse mundo des-
conhecido, que se seguirá após a morte. Em Florbela, se flagra uma instabilida-
de do sujeito, um descentramento. Nada é linear. Florbela traz para a poesia, as 
imagens que constrói de si mesmo e isso se expressa na linguagem. Conforme 
assevera Luzia Machado Noronha, “o sujeito poético se reitera, centralizando, 
nas tramas que coincidem com os que povoam o universo do sujeito-autor...” 
(2001, p.54). 

Assim, em Florbela, vida e obra não é dissociada. Há uma superposição 
entre as duas, que se confundem, se entrelaçam e se completam. Para entender 
essa (in)completude do ser, podíamos citar Guimarães Rosa, em Grande Sertão, 
Veredas: “O Senhor...mire, veja, o mais importante e bonito, de modo, é isto: 
que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas 
que elas vão sempre mudando” (2005, p.35). A ideia de algo sempre mutante, 
perecível. Essa citação bem retrata o sujeito vacilante em Florbela Espanca, que 
está sempre se refazendo, morrendo, renascendo. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, nos poemas que destacamos de Florbela Espanca, detectamos 
essa escrita neobrarroca, para liricamente expressar-se em sonetos e poemas, 
onde contradições, ambiguidades, alegorias, anáforas, simulacros, símbolos, 
signos, cores, melancolia, dor, vaidade, dúvidas, saudade, identidade, loucura, 
niilismo, sensualidade, tristeza, nostalgia, vida, morte... são fortemente marca-
dos, nomeados. Isso encontramos em toda a sua obra, onde o teatral perpassa 
toda a escrita e a sua personalidade. O Barroco ou Neobarroco parece ser a 
forma transitória que reaparece em momentos caóticos, convulsivos, tanto no 
plano individual, como no plano coletivo. Irlemar Chiampi diz que: O barroco 
é uma encruzilhada de signos e atemporalidades, fundindo assim a sua razão 
estética na dupla vertente do luto/melancolia e do luxo/prazer... um passado 
que dialoga com o presente por seus fragmentos e ruínas. (CHIAMPI, 1998, p. 
XVII, 3). Florbela Espanca, viveu uma época marcada pelos contrastes, como 
hoje, também, se vive essa realidade. Vivemos cotidianamente, oscilando entre 
o êxtase e a depressão, entre a miséria e o fausto, entre o avanço técnico e a bar-
bárie. Não podemos esquecer que essas turbulências, não são características 
apenas dos nossos tempos. Com efeito, em diferentes momentos históricos, o 
tecido da escritura social se viu retesado por essas contradições.

Florbela traz para o seu fazer poético, um Barroco fora do seu contexto 
histórico, um Neobrarroco que não chega a ser uma vanguarda, não se preo-
cupa em ser novidade. Ele se apropria de formas anteriores, remodelando-as 
como argila, para compor o seu discurso, dá um novo sentido a estruturas con-



solidadas – o soneto, a novela, o romance -, perturbando-as. Reinventa a escri-
ta, utilizando esse desbordamento, esses caminhos. 

Com isso ela se inscreve no cânone da tradição literária, não só como poeta 
marcadamente confessional, como afirma Santos mas, como uma artista que: 

Trouxe a cena de sua ficção poética grandes temas da literatura moderna, diálogo entre a tradição 
e modernidade, diálogo com o leitor imaginário, melancolia e niilismo com gesto de recusa do coti-
diano vivido. (SANTOS, 2006, p. 256).

É isso que flagramos na poesia de Florbela Espanca. Esses diferentes ex-
tratos, essa mélange do sujeito poético e o sujeito autor, esse conflito da alma 
versus corpo, amor sensual e amor espiritual, tão presentes no Barroco. A alma 
lusitana tão bem retratada, impregnada de nostalgia do passado de glória, do 
desejo de resgatar a identidade da pátria portuguesa. Os vários “eus” assumi-
dos por Florbela para dizerem de si mesma, do outro, da alma portuguesa e das 
dores do mundo.
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O CANTO TORTO FEITO FACA DE 
BELCHIOR E AS LÂMINAS DE JOÃO 

CABRAL DE MELO NETO: 
possíveis diálogos com a cultura Espanhola

Rafael Barros de Alencar179 

Samuel Anderson de Oliveira Lima180

INTRODUÇÃO

Assumindo a obra do cantor cearense Antônio Carlos Belchior como lite-
rária, nosso objetivo neste trabalho é demonstrar, a partir da aproximação des-
te com a obra de João Cabral de Melo Neto, as influências da cultura espanhola 
na poética de ambos. Para tanto, usaremos como mote a palo seco, uma expres-
são espanhola com muitas perspectivas, que enquanto signo poético enseja um 
poema em João Cabral de Melo Neto e uma canção em Belchior. 

A Palo Seco, em João Cabral de Melo Neto, é um poema e faz parte do livro 
Quaderna (2008), que contém 3 dos 20 poemas dedicados à cultura hispânica, 
são eles: Estudos para uma bailadora andaluza, A Palo Seco e Sevilha. 

Já em Belchior, A Palo Seco é título de uma canção181 lançada em 1973 e 
sua letra opera no mesmo campo semântico trabalhado em João Cabral. A can-
ção faz parte do disco Mote e Glosa (1974) e apresenta tanto um tom crítico ao 
contexto político da época, como um conteúdo literomusical. Junto com outras 

179 Mestrando no PPgEL – UFRN (Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, UFRN). 
180 Possui mestrado e doutorado em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Atualmente é Professor Adjunto III da UFRN nas cadeiras de língua e literatura espanholas e do Programa de 
Pós-graduação em Estudos da Linguagem. Tem experiência na área de Educação, com ênfase no ensino de lín-
guas e literaturas brasileira e espanhola, atuando principalmente nos seguintes temas: Barroco, José de Anchieta, 
Gregório de Matos, Língua Espanhola, Língua Portuguesa, Literatura Espanhola e Hispano-americana do século 
de ouro, Literatura brasileira, literatura espanhola medieval, Gonzalo de Berceo, ensino e pesquisa de línguas, 
Antropofagia, Melancolia, Oswald de Andrade, poesia, teatro barroco.
181 A letra da canção é: Se você vier me perguntar por onde andei; no tempo em que você sonhava; de olhos abertos 
lhe direi; amigo eu me desesperava; sei que assim falando pensas; que esse desespero é moda em 73; mas ando mes-
mo descontente; desesperadamente eu grito em português; Tenho 25 anos; de sonho e de sangue; e de América do 
Sul; por força desse destino; um tanto argentino me vai bem melhor que um blues; Sei que assim falando pensas; que 
esse desespero é moda em 73; e eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. (BELCHIOR, 1973)



canções, A Palo Seco explora a estética do sertão e dialoga com outras obras 
artísticas da MPB, da literatura, do cinema, da pintura etc. 

Para esse encontro poético entre Belchior e João Cabral de Melo Neto sob o 
cenário de A Palo Seco, buscando investigar as influências hispânicas nas obras 
de ambos, trabalhamos com alguns autores como: Candido (1984), Marques 
(2010), Medeiros (2017), Santiago (2011) e Saraiva (2007).

1. A PALO SECO: O POEMA E A CANÇÃO

Neste tópico abordaremos de forma conjunta a biografia dos autores em 
questão e o imbricamento entre A Palo Seco, um poema em Cabral e uma can-
ção em Belchior. A construção do texto terá uma dinâmica flexível, que ora fa-
lará da biografia de João Cabral para falar do poema, ora falará da canção de 
Belchior para mencionar o poema de João Cabral e suas aproximações com a 
cultura espanhola.

O objetivo com essa abordagem é mostrar como as biografias e as cons-
truções poéticas de ambos transformam, transmutam alguns elementos da 
cultura hispânica em suas obras, resultando num campo poético híbrido que 
estabelece bem o diálogo entre a Espanha e o nordeste brasileiro, estreitando 
Sevilha e Pernambuco e porque não, o Ceará.

João Cabral de Melo Neto nasce no mês de janeiro de 1920 na cidade de 
Recife, em Pernambuco. Como reconhecimento de sua importância na literatu-
ra nacional, ocupou a cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras e, entre suas 
obras podemos citar: O Cão sem Plumas (1950), Morte e Vida Severina (1955), 
Uma Faca só Lâmina (1955), A Educação pela Pedra (1966), Sevilha Andando 
(1990), etc. Além de um dos mais importantes poetas brasileiros também foi 
vice-cônsul, como afirma Santiago (2011)

Em 1947, aos 27 anos, João Cabral é designado para o posto de vice-cônsul em Barcelona, uma cida-
de inquieta habitada por artistas e intelectuais que conviviam com o autoritarismo do franquismo e 
a ele tentavam sobreviver. Cabral habita a Espanha por 13 anos, alternados, servindo ao consulado 
brasileiro em Barcelona, Madri e Sevilha, terra onde descobre sua identidade poética. (SANTIAGO, 
2011, p. 37)

A biografia de João Cabral que perpassa o nascimento no nordeste bra-
sileiro e sua vida cosmopolita, onde teve a oportunidade não só de conhecer 
vários lugares, mas de morar e conviver com culturas diferentes, trouxe para 
sua poética referências e estéticas que foram traduzidas, transcriadas em suas 
obras. É possível perceber a presença da temática hispânica em diversos poe-
mas na obra do autor, como cita Santiago 



Em toda a obra de Cabral são catalogados 129 poemas dedicados à Espanha referindo-se à cidade 
de Sevilha, à região de Andaluzia, à cultura, aos artistas, aos poetas, toureiros, ruas, monumentos, 
o povo sevilhano e tudo que expresse a alma hispânica. (SANTIAGO, 2011, p. 37)

Embora nossa discussão esteja direcionada ao poema e à canção A Palo 
Seco, consideramos necessário para a análise, uma breve descrição das biogra-
fias de cada autor, por entendermos que a obra literária possui elementos não 
literários que são chave para sua compreensão, como coloca Candido (1984)

Assim como as partes de um poema são elementos de um conjunto próprio, o poema por sua vez 
é parte de um conjunto formado pelas circunstâncias da sua composição, o momento histórico, a 
vida do autor, o gênero literário, as tendências estéticas de seu tempo etc. Só encarando-o assim 
teremos elementos para avaliar o significado de maneira mais completa possível (que é sempre 
incompleta, apesar de tudo). (CANDIDO, 1984, p. 34)

A profissão de poeta e de vice-cônsul na Espanha propiciou a aproxima-
ção de João Cabral com a cultura espanhola. Em um processo autofágico, de 
digestão de suas experiências, de seus lugares, de suas impressões, a cultura 
espanhola para João Cabral passa a ser mote para seus poemas, como mostra 
Santiago (2011), que revela o uso da estética do flamenco na fruição poética 
cabralina:

Cabral era um grande admirador do flamenco, fruição estética que assimilou à sua poesia. Obser-
vava nesse estilo de música uma metáfora simbólica válida para a própria poesia que, dependendo 
de sua organização ou estrutura, produziria efeitos dissonantes e válidos enquanto construção poé-
tica. Como artífice de seu verso, é perceptível nele uma precisão rítmica e uma preocupação com a 
ordenação e composição de sua poesia. Assim sendo, ao tomar como signo poético a arte flamen-
ca, nos deparamos não somente com uma expressão de arte musical incorporada à uma tessitura 
poética, mas também a uma tradição popular que acomoda tantos elementos artísticos, visuais e 
verbais ao modelo cabralino de compor. (SANTIAGO, 2011, p. 40)

Neste sentido, temos que a expressão musical do flamenco que se trans-
muta a partir de sua estética, de seus movimentos, interrupções e tensões, 
assim como pela acomodação de pluralidades culturais, artísticas e visuais é 
apropriada em João Cabral como signo poético, como sentidos que brotam a 
partir dos arranjos de palavras. No poema A Palo Seco a apropriação do flamen-
co figurando enquanto signo poético é bastante clara. 

Sobre o artista cearense Belchior, a pesquisadora Josely Carlos coloca:

Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes nasceu em 26 de outubro de 1946, na pe-
quena Sobral, cidade do interior do Ceará. Foi lá que o menino Belchior teve seu primeiro encontro 
com a música, por meio do auto-falante da praça (voz de cristal), de onde ouvia Ângela Maria, 
Cauby Peixoto e Nora Ney, considerados os reis do rádio e os quais serviram de inspiração inicial 
para Belchior. Na infância foi cantador de feira, poeta repentista, estudou música coral e piano. Em 
sua própria casa tinha uma vivência musical. Seu avô, Otávio Belchior, tocava flauta e saxofone e 



sua mãe, Dolores Gomes Fontenelle, cantava no coro da igreja. Foi ela quem lhe deu os primeiros 
ensinamentos da arte musical. (CARLOS, 2007, p. 76)

Belchior nasce em Sobral, no interior do Ceará e aos 18 anos, em 1964, 
vai estudar no centro de formação de frades Capuchinhos, na serra de Gua-
ramiranga, período em que, dentre estudos filosóficos e literários tem acesso 
ao conhecimento musical. Sobre a formação de Belchior nesse período Jotabê 
Medeiros (2017) assegura:

A herança de Belchior foi sua apropriação informal dos cantos gregorianos, aprendidos nos tempos 
de convento, além da linguagem elástica de uma tradição literária épica – somando-se a isso o 
aboio tradicional, o canto derramado do sertão, as orações da mãe. (MEDEIROS, 2017 p. 50)

A estética de Belchior, enriquecida pelas suas fontes literárias, cancionei-
ras, políticas, é visível em toda sua obra, mas nenhuma dessas fontes, citações, 
intertextualidades e transcriações são mais significativos na obra de Belchior, 
para nossa abordagem, que o diálogo com o poeta João Cabral de Melo Neto, 
mais especificamente no poema A Palo Seco. 

O poema A Palo Seco de João Cabral de Melo Neto, que faz parte do livro 
Quaderna (2008) possui a sua estrutura, como enunciada no título do livro, 
ajustada ao quadrado, assim, composto de 4 tópicos, divididos em 4 subtópi-
cos, amarrados em uma dupla de 4 versos cada. Uma demonstração de um tra-
balho geométrico e matemático na poética cabralina. Essa é uma das marcas 
estéticas de João Cabral, sua composição imersa nessa estrutura, que amarra a 
forma e se aproxima de Valéry, escritor francês, como declara Santiago (2011)

Afirmativa que se torna objetiva quando observamos a frase de Valery ‘Eu tenho a loucura da pre-
cisão’ com esse tipo de declaração temos a tessitura do projeto poético que Cabral definiu à sua 
composição. Na incessante busca de uma poesia pura, Cabral elege como princípio da sua arte uma 
poesia do rigor cuja emoção se expressa com equilíbrio matemático e construtivo. Pode-se afirmar 
que a poesia cabralina aspira à impessoalidade das paisagens e das coisas, permitindo assim, aos 
críticos, julgá-la como antilírica. (SANTIAGO, 2011, p. 37)

Com uma estrutura que barra o ritmo, como um paradoxo que se comple-
ta, mais do que se antagoniza, Cabral apresenta o poema A Palo Seco a partir da 
temática do canto, mais propriamente do cante, do cante a palo seco. 

O cante a palo seco, a priori admite uma série de significados, desde o na-
vegar sem molhar as velas, navegar a palo seco, ao cantar a capela, sem instru-
mentos acompanhando. Oriundas da reunião dessas imagens, canto a capela, 
solitário, navegar com velas secas, dificuldades, aridez, que nas palavras de 
João Cabral o cante A Palo Seco é o cante sem guitarra; o cante sem; o cante; o 
cante sem mais nada; o cante despido; que se canta sob o silêncio a pino (MELO 
NETO, 2008, p. 67) . Os sentidos trazidos pelo palo - matriz musical espanhola 



do que viria a ser o flamenco – seco, se transmutam e se transferem para o 
canto. A aridez, a secura se alteram com o canto e se transformam em força, em 
criação, em germinação. 

O poema continua: ‘O cante a palo seco; é o cante mais só; é cantar num 
deserto; devassado de sol’ (MELO NETO, 2008, p. 67). A temática da aridez co-
loca o canto como uma peça necessária, um agir pontual, como uma lâmina. A 
imagem da lâmina aparece então nos versos de Cabral, que são: O cante a palo 
seco; é um cante desarmado; só a lâmina da voz; sem a arma do braço; (MELO 
NETO, 2008, p. 67-68) A lâmina da voz abre o silêncio. A potência que existe na 
ausência, na solidão, no deserto, no sertão, aparece de várias formas no poema, 
continuada pela potência da voz, do cante, da voz que dispõe somente do que 
ela mesma põe.

Na canção A Palo Seco de Belchior, a imagem do canto torto feito faca recu-
pera essa imagem cabralina do cante sem, só a lâmina da voz, um canto neces-
sário, urgente, desesperado, como é demonstrado na letra da música quando o 
desespero aparece repetidas vezes: desesperava, desespero e desesperadamente. 
Neste sentido, Saraiva (2007) coloca:

A figura da faca, presente na canção, não está inteiramente ausente do poema, na medida em que 
neste há palavras pertencentes ao mesmo campo semântico: desarmado, lâmina, arma. Note-se, 
por exemplo, que no poema de João Cabral a voz assume a forma de lâmina, e um contínuo me-
tafórico se estabelece entre voz, canto, lâmina, faca, perfazendo um campo de interdiscursividade 
que envolve os dois textos. Acrescente-se a isto o fato de a figura da faca ser presença constante na 
obra de João Cabral, em que, de modo geral, tal figura constitui metáfora de um modo nordestino 
de ser e de viver. (SARAIVA, 2007, p. 108)

O cante urgente e necessário, presente na canção de Belchior, estava li-
gado ao momento histórico do Brasil. Em 1973, ano do lançamento da canção 
e ano que é mencionado nos seus versos, estávamos sob o regime militar. As 
opressões e cerceamentos eram práticas naquele tempo. 

A palavra grito, como símbolo dessa ação necessária, extrema, da lâmina 
da voz, potente, aparece tanto no poema de João Cabral, nos versos: ‘A Palo 
Seco é o cante; de grito mais extremo;’ como na canção de Belchior: ‘Mas ando 
mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português’. 

Corroborando com esses diálogos entre Belchior e João Cabral no que diz 
respeito ao uso do termo A Palo Seco Saraiva (2007) nos informa que:

A Palo Seco é uma canção de caráter metadiscursivo, isto é, trata-se de uma metacanção, canção 
que fala de canção. Nestes termos cabe mencionar, a intertextualidade que se evidencia entre a 
canção e o poema homônimo de João Cabral de Melo Neto, também de valor metadiscursivo, em 
que o poeta pernambucano faz o elogio a um tipo de canto ligado à tradição flamenca e como 
ocorre amiúde em sua obra, propugna a favor de um modo de fazer poesia. (SARAIVA, 2007, p. 108)



Belchior em entrevista a TV Cultura, ao programa Ensaios que foi ao ar 
em 1974, fala sobre as influências ibéricas em todo o nordeste brasileiro. Uma 
dessas ascendências que o poeta cearense fala é o canto das saetas hispânicas 
e a ligação direta com o aboio, com o canto só, cantado nas lavouras, e além 
disso, da influência estética e poética da igreja no nordeste e principalmente 
no sertão nordestino. 

Com o objetivo de contextualizar as influências ibéricas, as quais Belchior 
se refere, temos que nas festas religiosas hispânicas, nas passagens dos ‘pasos’ - 
altares construídos na época medieval, com cenas das passagens bíblicas – que 
rumam de volta às grandes igrejas, no momento final da procissão, na região da 
Andaluzia, são cantados, nas sacadas das construções, cânticos a capela, sem 
acompanhamentos, providos de muito sofrimento e de pronúncias de vogais 
mais longas. Uma expressão que demonstra respeito e uma relação de histo-
ricidade com a religião e com o sentimento do povo. Esses cânticos ligados ao 
canto religioso é também o canto a palo seco, talvez a matriz do que seria este 
cante.

Neste sentido, nas palavras do próprio Belchior na entrevista acima men-
cionada coloca:

Uma coisa que eu acho interessantíssima, é que todas as músicas nordestinas elas tem uma coisa 
assim, um sentimento ibérico, uma coisa ligada ao árabe sabe? Eu não sei bem o que é, sei que no 
traquejo da viola e na emissão da voz, é uma coisa muito particularmente ligada a uma influência 
ibérica, assim uma coisa árabe, aqueles moezins né? Que fazem a chamada para oração. E tam-
bém uma coisa muito ligada ao cantochão, ao gregoriano né? Aquela coisa huuuummmmm, êêêêê, 
aquela coisa que o aboio tem muito, e que é uma coisa das ‘saetas’ hispânicas, uma coisa muito 
importante. (Transcrição da entrevista de Belchior, 1974, MPB Especial, Programa da TV Cultura, 02 
de outubro)

Esse canto que rompe o silêncio com sua emoção, com sua secura, somen-
te com a lâmina da voz, que só dispõe do que ela mesmo ponha, é a marca do 
poema de João Cabral e essa postura é apropriada pelo cancioneiro cearense 
Belchior. 

O canto em Belchior rompe o silêncio tanto no que diz respeito a uma nova 
cultura musical surgente do nordeste brasileiro, num período pós-tropicalista, 
com temáticas nacionais e regionais, como também no que diz respeito a um 
grito político que surge num momento de apatia social.

Sobre o canto em Belchior, o canto torto, temos nas palavras do cancionei-
ro cearense as influências ibéricas ditas de várias formas, como por exemplo:

A origem do canto falado nordestino é toda ibérica ou provençal, assim com sua tendência épica 
e picaresca, e a forma poética dos cantadores de rua é toda ibérica, com as letras longas. Há mes-
mo reminiscências das coisas mouras. A voz esganiçada da lavadeira de beira de rio, a carpideira 



chorosa no enterro, a mulher que se alegra no coro de igreja. A voz nordestina é composta disso. 
De dolência e grito. (Transcrição da entrevista de Belchior, 1974, MPB Especial, Programa da TV 
Cultura, 02 de outubro)

Nessa perspectiva, a poética de Belchior traz para o novo tempo, para a 
contemporaneidade, a partir de uma estética cabralina, da aridez, do cante a 
palo seco, o novo modo sertanejo de viver, de perceber o mundo, que germina 
a partir do sertão. Uma interpretação possível é o uso das imagens cabralinas, 
que dialogam ao mesmo tempo com o nordeste e com a Espanha, por Belchior, 
somadas a elementos poéticos e estéticos contemporâneos. 

A pressa de viver em Belchior, a vontade de mudar as coisas, a esperança 
em novos tempos, o coração selvagem, são símbolos que estão presentes no 
nordeste brasileiro de Belchior, assim como no nordeste brasileiro de João Ca-
bral, em outras palavras, a forma desesperada como o nordestino enxerga o 
presente dialoga muito bem com o cante a palo seco do poeta pernambucano. 

Na letra da canção A Palo Seco, o cancioneiro apresenta um diálogo que 
ainda não aconteceu: ‘Se você vier me perguntar por onde andei; no tempo em 
que você sonhava; de olhos abertos lhe direi; amigo eu me desesperava;’ (BEL-
CHIOR, 1973) regado a uma preocupação que não é percebida por todos. Essa 
postura apressada, preparada, é afinada ao modo de vida sertaneja, à cultura 
da ausência, do abandono. Belchior, no entanto, não fala da ausência, da seca, 
do canto a capela de forma resignada, mas apropria-se de sua estética para 
compor uma poética metadiscursiva, com potências e alcances. 

Neste ponto, localizamos mais uma aproximação de Belchior com João Ca-
bral, no último verso do poema cabralino temos: eis uns poucos exemplos; de ser 
a palo seco; dos quais se retirar; higiene ou conselho: não o de aceitar o seco por 
resignadamente, mas de empregar o seco; porque é mais contundente’ (MELO 
NETO, 2008, p. 72). João Cabral aponta para o significado que a seca, o sertão, 
assim como o signo poético do canto a palo seco, da voz necessária, que rompe 
o silêncio, pode e é usado em sua poética, não com a beleza romântica da au-
sência, do sofrimento poético que gera belas e excessivas palavras, mas o ato de 
empregar o seco por ser o seco mais incisivo, mais contundente, mais gerador. 

O uso do seco como signo poético aponta para uma simbiose entre es-
trutura e conteúdo que fazem uso do estritamente necessário. Assim como o 
conjunto de signos trazido pelo Palo Seco, pelo canto sem acompanhamento, 
despido, só a lâmina da voz são elementos de uma construção poética que usa 
a escassez, uma estética da escassez como coloca Saraiva (2007)

Se se levar em consideração que Palo Seco é um tipo de canto em que se privilegia a voz huma-
na, desacompanhada de instrumentação musical, um tipo de canto primitivo, extremamente forte, 
emotivo e gutural, pode-se começar o esboço de uma estética do estritamente necessário, do indis-
pensável, a estética da economia da escassez, própria ao modo de compor de João Cabral de Melo 



Neto, antípoda de Jorge Amado, que para ele representa uma estética da faca engordurada com 
resto de “janta abaianada”. (SARAIVA, 2007, grifo do autor, p. 109)

Dessa forma, tentamos demonstrar como a apropriação do flamenco en-
quanto signo poético em João Cabral de Melo Neto, desenvolvido em sua es-
trutura e sua cadência semântica foi apropriada por Bechior, notável princi-
palmente pela canção homônima A Palo Seco. Essa apropriação da tessitura 
poética cabralina em Belchior aparece na letra da canção tanto no que diz res-
peito a sua característica metadiscursiva, onde a canção fala da canção e mais, 
a canção fala da necessidade daquela canção específica, daquele grito, daquela 
mensagem, quanto das lâminas de Cabral e suas potências. Tentamos mostrar, 
a partir de A Palo Seco, diálogos possíveis com a cultura espanhola na obra de 
ambos.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sei que assim falando pensas; que esse desespero é moda em 73; e eu quero 
é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. (BELCHIOR, 1973) A 
referência a partir do título da canção, homônima ao poema de João Cabral, A 
Palo Seco, é complementada nos versos que apontam para outra referência a 
Cabral, a lâmina, a faca. Esse eterno retorno, essa volta sobre si, sem ser o mes-
mo, ainda, essa transcriação das lâminas de Cabral, são em Belchior o grito da 
contemporaneidade. Um grito político, um cante artístico. Um canto ao meio 
dia que é quando a sombra foge e não medra a magia (MELO NETO, 2008, p. 
68). Um canto com vários alvos, sociais, políticos, artísticos, estéticos. Belchior 
vai digerir Cabral para encontrar seu trabalho fecundo na estética da escassez, 
do dizer o necessário, de usar da voz para o anúncio de uma mudança, de uma 
transformação. 

O símbolo poético do flamenco, que engloba esse conjunto de elementos, 
itinerantes, adaptativos, coesos, distópicos, enfim, plurais, é a escolha poética 
de Cabral e por consequência, de Belchior. O encontro do poeta com a cultura 
espanhola vai para além do trabalho realizado enquanto cônsul na Espanha. A 
cultura espanhola para Cabral gera, dentre signos e alegorias poéticas, uma es-
tética, um modo de criação. O flamenco mais do que uma expressão musical em 
Cabral é signo poético. Os arroubos dos passos, os exageros e gestos contidos, 
arranjados num cálculo majestoso, as voltas, as repetições, assim como, sua 
abertura, apresentação e desfecho são estruturas, conteúdos, alegorias, enfim 
signos em João Cabral de Melo Neto e por que não em Belchior também.

Neste sentido, quando marcamos a transcriação na obra de Belchior da 
poesia cabralina, suas lâminas e seus cantes, estamos também de forma dire-



ta, ou indireta, apontando para influências hispânicas na obra do cancioneiro 
cearense. 
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A RASURA OBLÍQUA DE ALICE
Jurema da Silva Araújo182 
Maria Edileuza Costa183

INTRODUÇÃO

Lançado em 1982, Reunião de Família é considerado o último livro da tri-
logia da família escrita por Lya Luft, que inclui ainda As Parceiras (1980) e A 
Asa Esquerda do Anjo (1981). Narrado em primeira pessoa por Alice, o livro tra-
ta, especialmente, da falência de alguns valores nos quais se alicerça o modelo 
de família nuclear. A proposta de análise discute, por meio da protagonista, 
a construção do gênero e as relações de poder, desenvolvidos especialmente 
a partir do mito do duplo que secciona a personagem. Buscamos em Judith 
Butler o aporte teórico necessário para lidar com o tema.

A RASURA OBLÍQUA DE ALICE: UMA LEITURA POSSÍVEL

A Alice dividida, refletida no espelho, acompanha e confronta a protagonis-
ta Alice, narradora do terceiro romance de Lya Luft: Reunião de Família (1982). 
Lido pela crítica como o último da trilogia da família (As Parceiras, 1980; A Asa 
Esquerda do Anjo, 1981; Reunião de Família, 1982), nossa proposta de leitura 
evidencia, por meio de Alice, o surgimento de novas práticas discursivas ati-
nentes à mulher. 

Se em As Parceiras Lya Luft aponta para os deslocamentos do poder pa-
triarcal, em Reunião de Família ele é exposto e demolido – não pela rebeldia das 
personagens, mas pelo destino trágico a que estão fadadas. 

Mais uma vez a escritora gaúcha traz a orfandade materna como chaga 
que impinge a alma das narradoras: sem o idealizado amor materno, elas ex-
perienciam o maior de todos os desamparos. Podemos dizer que a ausência da 
mãe nos serve de alerta para o poder patriarcal absoluto. “Não conheci minha 

182 Doutoranda em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Rio Grande do 
Norte – UERN. E-mail: ella.jurema@hotmail.com
183 Doutora em Letras pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB (2005); Pós-doutorado na Universidade Esta-
dual do Piauí - UESPI - Bolsista PNPD. Professora adjunto IV do Departamento de Letras Vernáculas da Universi-
dade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.



mãe; pelo menos não me lembro dela. Morreu quando eu era pequena. Só te-
nho umas fotografias inexpressivas, aquela mocinha era minha mãe?” (LUFT, 
2005, p. 19, grifos nossos).

Desde a infância, Alice trava o jogo do espelho. O seu reflexo mostra a ou-
tra Alice. Essa metáfora perpassa toda a narrativa e nos serve de mote para 
analisar a identidade fragmentada da personagem, a construção do seu gênero. 
Conforme Judith Butler, o gênero apenas se mostra nas relações de poder, o que 
significa que ele não é um dado biológico – embora este seja um ponto a se con-
siderar. Ele está inserido, contextualizado e suas delimitações são maleáveis. 
Para a filósofa, o gênero é, portanto, uma performance184. Alice tem uma iden-
tidade cindida, que como um pêndulo tende ora para a permanência das estru-
turas do poder patriarcal, ora para a transgressão – embora essa transgressão 
não se concretize na narrativa e, por esse motivo, a precariedade das relações 
familiares na obra seja constante e a infelicidade o destino da personagem.

Assim, a personagem Alice oscile entre a Alice roliça, desengonçada e de-
sajustada, filha de um professor detestado por todos na escola, e a Alice do 
espelho, altiva, curiosa e desafiadora, conforme lemos: “Havia a Alice do espe-
lho: também não tinha mãe, nem precisava dela; na verdade não nascera – era 
eterna na sua disponibilidade, flutuava naquele mundo polido, era um brilho 
de liberdade. Alada Alice” (LUFT, 2005, p. 35).

Antonio Candido (2011) apresenta discussão acerca da personagem no 
romance. Para ele, o romance é revestido por uma tríade indissociável: enre-
do, personagens e ideias, e a personagem “representa a possibilidade de ade-
são afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificação, projeção, 
transferência, etc.” (ibid., p. 54). É ela, a personagem, o que há de mais vivo no 
romance. Mas a personagem não é a parte essencial do romance, pois não exis-
te separada das demais e só adquire seu significado pleno dentro do contexto, 
dentro da construção estrutural.

Entendida como ser fictício, essa designação para personagem soa como 
um paradoxo, pois, conforme questiona Candido (2011, p. 55) “como pode uma 
ficção ser? Como pode existir o que não existe?”. Mas é justamente sobre esse 
paradoxo que repousa a criação literária, retomando o problema da verossimi-
lhança: a verossimilhança do romance depende dessa possibilidade do ser fic-
tício, ou seja, “algo que, sendo uma criação da fantasia, comunica a impressão 
da mais lídima verdade existencial” (CANDIDO, 2011. p. 55). Não raro, algumas 

184 Para Butler (2003), conceituar gênero já é problemático, uma vez que para ela este seria um empreendimento 
reducionista. O feminismo, conforme a filósofa, elegeu a categoria mulher como uma identidade feminina. Não ca-
beria, então, falar do gênero mulher, pois carece de dizermos a que mulher nos referimos. Embora venha de uma 
tradição filosófica pós-estruturalista, tendo em Foucault sua principal influência, Butler corrobora a historiadora 
Joan Scott ao admitir que o gênero é uma construção histórica e discursiva e, para além disse, questiona o movi-
mento feminista como movimento político que orbita um sujeito uniforme.



personagens vivem para além do romance, para além do seu criador, da sua 
criadora. E, embora não seja o foco da análise, podemos aludi à personagem 
Alice (Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol). A Alice do escritor inglês 
vive para além dele, tanto que, irrefutavelmente, é retomada pela Alice de Lya 
Luft, sendo a metáfora do espelho forte indício dessa reatualização.

Certas concepções filosóficas e psicológicas – como o marxismo e a psi-
canálise – revolucionaram o conceito de personalidade, pois propuseram um 
desvendamento das aparências no homem e na sociedade e influenciaram a 
concepção de homem e personagem nas mais diversas atividades criadoras: 
romance, poesia, teatro, cinema, etc. O conceito de personagem não é um con-
ceito estático. Assim,

Essas considerações visam a mostrar que o romance, ao abordar as personagens de modo fragmen-
tário, nada mais faz do que retomar, no plano da técnica da caracterização, a maneira fragmentária, 
insatisfatória, incompleta, com que elaboramos o conhecimento dos nossos semelhantes. Todavia, 
há uma diferença básica entre uma posição e outra: na vida, a visão fragmentária é imanente à nos-
sa própria experiência; é uma condição que não estabelecemos, mas a que nos submetemos. No 
romance, ela é criada, é estabelecida e racionalmente dirigida pelo escritor, que delimita e encerra, 
numa estrutura elaborada, a aventura sem fim que é, na vida, o conhecimento do outro (CANDIDO, 
2011. p. 58. Grifos da pesquisadora). 

As apreciações sobre a personagem foram úteis para a compreensão do 
modo como a mulher, na personagem de Alice, é representada no corpus, en-
tendendo representação por um viés que problematiza a relação texto-contex-
to, um tipo de conhecimento que torna acessível um objeto ausente por meio 
da substituição por uma imagem com força suficiente para reconstruí-lo na 
memória e de figurar como ele é (ZOLIN, 2010). Assim, as representações da 
personagem feminina nos romances são representações do modo de conceber 
o ser feminino a partir da ótica de Lya Luft.

Assim, leva-nos a crer que a construção da personagem evidencia as fron-
teiras movediças do gênero ao radicalizar a oposição entre a Alice dona-de-ca-
sa e a Alada Alice. Considerando a tradição do mito do duplo na literatura, é 
oportuno destacarmos que ele reforça a busca do eu e o encontro com o outro 
eu. Interessa-nos aqui compreender por meio dessa dupla representação de 
Alice os caminhos que levam à construção do gênero, uma vez que, como co-
mentado entre os teóricos, nossa identidade não é completamente formada, 
mas está em constante transformação, remissões, acréscimos. À primeira vis-
ta, a representação do duplo mostra-se translúcida, perfeitamente alcançável 
– ingenuamente pensamos em duas Alices completamente distintas, mas logo 
essa representação obscurece, densifica-se, torna a aparente oposição em algo 
enigmático, dramatiza a relação. O mito do duplo de modo simbólico expõe os 
conflitos da vida humana, sendo recorrente na literatura moderna, em contra-



posição à ilusão da identidade uníssona do Renascimento. Perdendo a centrali-
dade renascentista, o homem moderno é estilhaço, fragmento, rasura.

Essa rachadura eu/mundo incide no próprio ser. Decorre disso a Alice di-
vidida: a narradora presa aos desígnios do modelo tradicional de mulher, for-
jada no patriarcado (mãe, esposa e dona-de casa abnegada) e a Alice do espe-
lho, livre de convenções e anunciadora de novas práticas discursivas. De modo 
complementar, interpretamos que a Alice do espelho instiga a narradora com 
um presente infeliz que é o efeito de um passado que poderia ter sido luminoso 
se a Alada Alice saísse do espelho.

Nesse ponto, podemos arguir que a Alice do espelho emerge para ques-
tionar e desacreditar o sujeito mulher tido como transhistórico, a identidade 
feminina que transita toda a história como signo de fraqueza, silenciamento 
e obscurantismo. A Alada Alice se insere na narrativa para nos fazer pensa o 
gênero como categoria dada a priori, tendo a função de ser crítica à História 
das Mulheres também – como advertiu Butler (2003) – uma vez que ser mu-
lher depende em muito do lugar de fala, das práticas discursivas. Dessa forma, 
a resposta para a opressão da mulher seria o feminismo que, lido em linhas 
gerais, funcionaria como corrosivo para os três grandes poderes: patriarcado, 
colonialismo e capitalismo.

A Alice do espelho divide com Aretusa – chamada pela narradora também 
de Aretusa-Medusa – a posição de transgressora das oposições de gênero, uma 
vez que elas tomam para si atitudes tidas como masculinas. Elas representam 
o escárnio da Alice de vida pretensamente vigiada. Ambas são uma dobradiça 
que tenciona novas práticas discursivas: 

“Aretusa-Medusa”, gritam as meninas na calçada da memória [...] Aretusa-Medusa: a menina leva-
da, a adolescente desinibida de quem falavam mal na cidade onde moramos juntas bastante tempo 
[...] Aretusa-Medusa, que inventava brinquedos malucos: não tinha medo de ninguém, nem de meu 
pai; criada pela mãe de cabelo oxigenado e cigarro na boca, que fora abandonada pelo marido e, 
diziam, andava com muitos homens. Aretusa-Medusa, a adolescente que se deixava agarrar pelos 
rapazes da escola e dormiu com o namorado quando eu mal sonhava ser beijada [LUFT, 2005, p. 
25. Grifos nossos].

Inserimos aqui a contribuição de Butler (2003) ao problematizar a iden-
tidade previamente definida da mulher. A filósofa desconstrói o conceito de 
gênero no qual está alicerçada a teoria feminista: se esta contestou o determi-
nismo biológico, Butler (2003) a critica por delegar ao construtivismo o posto 
de novo determinismo, o determinismo cultural. Ela argumenta que o gênero 
deva ser pensado circunstancialmente, ou seja, compreendido dentro das re-
lações de poder. Desse modo, nossa análise considera que o corpus traz como 
exemplificação um tipo específico de mulher: branca, burguesa e urbana.



Em Reunião de Família o poder, apesar de cristalizado na figura dominado-
ra do pai, o Professor, é constantemente questionado. Se o poder não pode ser 
vencido, negociamos com ele, conforme atesta o trecho a seguir: “Nunca mais 
Berta delatou nossas faltas; tornou-se cada vez mais dissimulada e mentirosa, 
como nós” (LUFT, 2005, p. 36).

Dando-se conta de sua condição, Alice nos revela o seu drama, o desejo de 
tornar-se outra Alice:

Quero morrer. Sinto uma incontrolável vontade de morrer, e descubro que essa vontade não é nova, 
é antiga, muito antiga. Quis morrer dezenas de vezes, lidando na cozinha, carregando a sacola de 
comprar, lendo sozinha na sala, vagando pela casa de madrugada quando tinha insônia, escutando 
meu marido roncar, ouvindo o ruído de sua mastigação, aguentando as brigas de meus filhos e 
disfarçando a dor quando me chamavam de velha. // Eu tinha outros planos para a minha vida, 
mas acabei sendo Alice, a coitada; a de mãos ásperas e coração agoniado [...] (LUFT, 2005, p. 109).

Retomando a crítica ao determinismo cultural propalada por Butler 
(2003), a personagem Alice se questiona sobre suas escolhas. Na primeira par-
te do livro, Alice tenta nos convencer – ou convencer a si mesma – de que leva 
uma vida sem muitos arroubos, mas segura e, quem sabe, feliz. Durante uma 
discussão de família, chega a considerar que os demais tenham inveja de sua 
vida de dona-de-casa, pacata e tranquila. Entretanto, revela que para escapar 
à rotina torturante e à vida dedicada exclusivamente à família sem maiores 
recompensas, fantasia que tem um amante. Alice desejava ser como a outra 
Alice, desejava ser como Aretusa, desejava a liberdade anunciada nos livros 
que tanto adorava quando menina. Nesse sentido, o sentimento de desajuste 
frente ao que é socialmente atribuído à mulher promove a rasura oblíqua que 
atravessa Alice em toda a narrativa. Se considerarmos o fracasso como signo 
de desconstrução da categoria mulher, conforme Butler (2003), ele se torna 
subversivo. A subversão não se completa porque a personagem permanece em 
posição subalterna. 

Alice gostaria de ter sido outra, ter outro destino que não fosse esfolar as 
mãos num tanque com roupas sujas, mas o casamento lhe soou como um es-
cape. Contudo, infortúnio, na maturidade a personagem se dá conta de que, na 
verdade, apenas passara de um dono a outro: “Troquei de dono quando me ca-
sei, fui para um proprietário menos exigente, menos violento – mas meu dono” 
(LUFT, 2005, p. 109). Esse trecho evidencia que a opressão masculina toma 
vários caminhos, vai da violência física à simbólica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Jorge Luis Borges assegura em A Biblioteca de Babel que “[…] cada exem-
plar é único, insubstituível, mas (como a Biblioteca é total)”, o que nos leva a 



compreender que só podemos amar aquilo que vemos de único no outro e o fa-
zemos por meio de hipérboles ou metáforas. Aproximando essa interpretação 
do texto aqui construído, entendemos o percurso da pesquisa em crítica literá-
ria como a disposição metodológica para analisar um corpus literário e extrair 
dele um significado único, um significado que salta ao texto, o particulariza e o 
totaliza. O único que vemos no texto de Lya é isso: imaginamos a ruptura, cada 
vez mais intensa, da mulher com a lógica patriarcal. Essa ruptura aglutina três 
recursos narrativos: uma narração autodiegética feminina por meio da reme-
moração que, gradualmente, se afasta da ordem patriarcal. 

“A Lya, com aqueles cândidos olhos azuis, não sabe nada daquilo que es-
creve, as loucuras e tragédias. É tudo psicografado”, afirmou, certa vez, Caio 
Fernando Abreu. Enquanto contemporâneos, Lya Luft e Caio Fernando Abreu 
partilharam a paixão pelos livros e uma amizade. A afirmação de Caio sobre o 
poder de Lya psicografar experiências de personagens investe a escritora de 
características místicas, como se ela evocasse o grande espírito, a grande mãe, 
para compor suas histórias. Uma mulher que corre com os lobos, enfim, e re-
corre a uma ancestralidade feminina que ao longo de vertiginosos processos 
culturais e históricos foi soterrada, domesticada, conforme afirma Clarissa Pin-
kola Estés (1999). Apesar de aderir à prosa realista (e embora os avanços cien-
tíficos e tecnológicos nos afastem de qualquer misticismo), é possível dizer que 
o fazer literário, nesses termos (como atividade paranormal), nada mais seria 
do que a atividade mimética. Advindo da palavra grega mímesis, o conceito de 
mimese, fundamento de todas as artes na filosofia aristotélica, diz respeito à 
faculdade de imitar, reproduzir, representar a natureza. Assim, ao psicografar 
experiências de outras mulheres, Lya realiza um processo de mimetização de 
identidades para, a partir de então, performatizar o gênero por intermédio da 
ficção literária. 

Embora ao longo da narrativa a personagem Alice tome consciência de 
sua posição subalterna dentro das relações de poder – além de mulher, é filha 
de um pai autoritário e órfão de mãe – ela não rompe totalmente com o poder 
patriarcal, uma vez que a leitura confirma a condição de infelicidade através 
das tragédias que atravessam a vida da personagem: a morte da mãe e do so-
brinho, o afastamento dos filhos e do marido, a relação conflituosa com Aretu-
sa e o constante jogo de espelhos com a outra Alice. A incomunicabilidade e o 
desamor entre os membros da família atestam as ruínas da família nuclear. Lya 
Luft extrai da falência deste modelo familiar novas práticas discursivas que se 
anunciavam à mulher a partir da década de 1980: não mais confinada no lar, 
ela depara com novos arranjos familiares, outras formas de afeto e diferentes 
modos de transgressão frente ao poder patriarcal.
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ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS:
uma análise sobre o sonho
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INTRODUÇÃO

Numa tentativa de aproximar dois diferentes campos do conhecimento, a 
saber, literatura e psicanálise, esse trabalho busca refletir sobre o conceito psi-
canalítico de inconsciente na obra “Alice no País das Maravilhas”, destacando 
o sonho enquanto impulso burlador da censura. Isso porque, entendemos que 
a literatura, por se apresentar como arte que se constrói com palavras, pode 
viabilizar a compreensão de como o inconsciente, enquanto fenômeno que ne-
cessita da linguagem para se manifestar, pode ser interpretado.

Diante disso, tomamos como objeto de investigação o sonho manifesto de 
Alice, narrado na primeira parte do livro “Aventuras de Alice no País das Mara-
vilhas” (1865), do britânico Charles Lutwidge Dodgson e assinado sob o pseu-
dônimo de Lewis Carroll. 

Diante dessa narrativa fictícia, envolvente e atemporal, em que a prota-
gonista, ao adormecer, sonha que está seguindo um coelho e no encalço acaba 
caindo em uma “toca” que a leva a um lugar habitado por seres antropomórfi-
cos e excêntricos, assumimos referência à teoria psicanalítica freudiana. 

Assim, considerando que para essa perspectiva é possível chegar-se ao 
conteúdo inconsciente por meio da linguagem, a partir do tropeço, da racha-
dura de uma frase (pronunciada ou escrita) e do relato do sonho, ou seja, é 
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possível acessar o conteúdo que se encontra recalcado no inconsciente a partir 
da linguagem, tomamos o sonho sonhado e relatado pela personagem para ob-
servarmos como as situações vividas, ou estranhamente loucas, podem revelar 
desejos do inconsciente. 

Diante disso, nossa proposta é analisar a primeira parte da narrativa de 
Carroll, em que todos os capítulos apresentam a protagonista embalada em 
situações consideradas sem sentido (nonsense) e, ao mesmo tempo, fascinada 
pelo que encontra naquele mundo subterrâneo, o que a faz questionar durante 
toda sua estada se o que ela está vivendo é um sonho ou se foi trocada por ou-
tra criança. 

1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DO INCONSCIENTE

O inconsciente é tomado como objeto de conhecimento e atuação pelo cor-
po teórico da psicanálise. Para Lacan (2008 [1964], p. 31), “o inconsciente de 
Freud não é de modo algum o inconsciente romântico da criação imaginante. 
Não é o lugar das divindades da noite”, mas é o lugar onde dois sistemas psíqui-
cos contrapõem-se, de um lado o inconsciente (Ics.) e do outro o consciente (Cs.). 

De acordo com Freud, 

o inconsciente é o círculo maior que abrange em si o círculo menor da consciência; tudo o que é 
consciente tem um estágio prévio inconsciente, enquanto o inconsciente pode permanecer nesse 
estágio e ainda assim reclamar o valor pleno de uma produção psíquica (FREUD, 2012 [1900], p. 
640). 

Nesse aspecto, é possível entender que um acontecimento psíquico que 
se origina no inconsciente é quase impossível de ser revelado na instância da 
consciência. Para esse autor (op. cit., p. 642), o acontecimento psíquico da or-
dem inconsciente tem de percorrer uma série de instâncias para chegar à cons-
ciência, dentre essas instâncias está a censura cuja função é selecionar quais 
conteúdos inconscientes passarão à consciência. 

E embora a censura assuma o papel de avaliadora entre o que deve se ma-
nifestar e o que deve permanecer no inconsciente, atos psíquicos do Ics ainda 
aparecem, de acordo com Lacan (2008), no tropeço, na ruptura, na fenda de um 
ato psíquico consciente. Isso ocorre porque, no entendimento do campo psi-
canalítico, o inconsciente está organizado em impulsos carregados de desejos 
(ideia ou pensamento) impedidos pela censura. 

Segundo Garcia-Roza (1992, p. 85), a censura “pode ser burlada na me-
dida em que o desejo inconsciente transfira sua intensidade para um impulso 
do consciente cujo conteúdo ideativo funcione apenas como desejo original”. 
Assim, para que os impulsos procedentes do Ics possam exercer sua indestru-



tibilidade e ser presentificado no consciente é necessário que se associem a 
outras ideias, uma vez que o impulso não se traduz à consciência do mesmo 
modo como se apresenta no inconsciente. 

Ante essa compreensão, a teoria psicanalítica aponta que os principais im-
pulsos inconscientes burladores da censura do consciente são os sonhos, os 
chistes, os atos falhos e os sintomas. Diante disso, optamos por observar, em 
uma narrativa ficcional, aspectos da teoria do inconsciente a partir da interpre-
tação dos sonhos. Passemos, então, ao que diz essa teoria.

2. TEORIA PSICANALÍTICA DO SONHO 

O sonho, no constructo teórico psicanalítico, corresponde a um dos fenô-
menos através do qual o inconsciente se manifesta. Para Freud, 

o sonho [...] não é desprovido de sentido, não é absurdo, não pressupõe que uma parte de nosso 
patrimônio de representações durma enquanto outra começa a despertar. Ele é um fenômeno psí-
quico de plena validade – mais precisamente, uma realização de desejo; [...] constituído por uma 
atividade intelectual altamente complexa (FREUD, 2012 [1900], p. 143). 

A partir dessa concepção, sonho como realização de desejos, é possível 
compreender o sonho como “porta de acesso” aos conteúdos inconscientes. 
Tais conteúdos travestem-se de alusões e simbolismos revelando-se fragmen-
tadamente no sonho através de experiências alucinatórias e conflitivas, em que 
“a pessoa que sonha sabe o significado do seu sonho, mas não sabe que sabe 
[...] porque a censura a impede de saber” (GARCIA-ROZA, 1992, p. 63).

Mediante as experiências conflitivas do sonho, Freud (2012) afirma que 
há outros sonhos além dos sonhos de desejo, pois, segundo o autor, há sonhos 
de angústia que revelam conteúdos desagradáveis, fenômeno nomeado, pela 
psicanálise, como “distorção onírica”. 

Convém ressaltar que quando lembrado e relatado, o sonho é considerado 
por Freud como conteúdo manifesto, já o material oculto do sonho, o que pre-
cisa de interpretação, foi nomeado como conteúdo onírico latente cuja impor-
tância, para esse autor, é muito maior do que a do conteúdo onírico manifesto. 
Ante a relevância dada por Freud ao conteúdo latente, Garcia-Roza conclui que 
a função da psicanálise é 

fazer aparecer o desejo que o discurso oculta, e esse desejo é o da nossa infância, com toda a carga 
de interdições a que é submetido. O único modo desse desejo aparecer, de transpor a barreira im-
posta continuamente pela censura, é de uma forma distorcida, cujo exemplo privilegiado é o sonho 
manifesto (GARCIA-ROZA, 1992, p. 66). 



Desse modo, para que os desejos inconscientes sejam revelados através 
do sonho é necessário que a análise seja feita a partir dos conteúdos manifes-
tos narrados pelo sonhador, devendo-se, para isto, fazer o caminho inverso da 
elaboração onírica, que pela distorção transforma os pensamentos latentes em 
conteúdo manifesto, omitindo, conforme Garcia-Roza, partes dos sonhos. Tal 
ação pode ser compreendida como recurso da censura sobre a realização de 
desejos inconscientes na tentativa de preservar o sonhador de situações que 
lhes sejam constrangedoras quando na ordem do consciente. 

Assim sendo, a teoria psicanalítica propõe a interpretação dos sonhos 
como principal canal de acesso ao conteúdo inconsciente, podendo sua em-
preitada dar-se a partir do entendimento dos mecanismos de condensação e 
deslocamento presentes nos sonhos narrados. 

É importante esclarecer que esses mecanismos, condensação e desloca-
mento, são dois dos quatro mecanismos fundamentais do trabalho de elabo-
ração onírica, sendo a condensação o mecanismo que opera omitindo elemen-
tos do conteúdo latente, revelando fragmentos complexos do sonho latente ou 
combinando elementos comuns do conteúdo latente.

O mecanismo de deslocamento, por sua vez, consiste na substituição de 
um elemento latente por um outro mais remoto que funcione em relação ao 
primeiro como uma simples alusão. Diante disso, vejamos, então, um breve re-
sumo dos principais acontecimentos vivenciados pela personagem Alice du-
rante seu sonho. 

3. O SONHO DE ALICE 

A narrativa Alice no País das Maravilhas está dividida em doze capítulos, 
sendo que as aventuras da menina começam a ser descritas já na primeira par-
te da obra, quando entediada por “não ter nada que fazer” ela começa a sen-
tir-se sonolenta. Entre a leitura de um livro e a sensação de torpor a menina 
pensa ver um coelho branco passando apressadamente pelo jardim. 

O coelho que aparece para Alice é caracterizado antropomorficamente por 
Carroll como um ser que fala, usa colete e relógio de bolso. A garota, curiosa, 
resolve segui-lo e acaba caindo em um buraco. A partir daí ela viverá as mais 
diferentes aventuras em um mundo subterrâneo habitado por animais que fa-
lam, recitam poemas, dão-lhe ordens e apresentam-lhe lições sobre a vida. 

Durante a queda no poço Alice começa a desenvolver uma espécie de mo-
nólogo em que ela faz uma série de questionamentos. Depois que parou de cair, 
a menina perde de vista o coelho e entra em um salão repleto de portas tranca-
das. Ao encontrar uma chave que se adéqua perfeitamente a uma pequena por-
ta, Alice consegue abri-la, deparando-se com um imenso jardim que dava aces-



so ao País das Maravilhas. O problema que se apresenta para a menina, nesse 
momento, é a incompatibilidade de seu tamanho em relação ao da portinhola. 

A partir desse ponto da estória, Alice travará uma espécie de peleja entre 
a sua estatura normal, crescer e encolher para poder transitar no mundo fan-
tástico, devendo então beber uma poção especial (para encolher) ou comer 
um bolinho (para crescer). Diante da experiência de crescer e encolher, Alice 
confessa, 

Ai, ai! Como tudo está esquisito hoje! E ontem as coisas aconteciam exatamente como de costume. 
Será que fui trocada durante a noite? Deixe-me pensar: eu era a mesma quando me levantei esta 
manhã? Tenho uma ligeira lembrança de que me senti um bocadinho diferente. Mas, se não sou a 
mesma, a próxima pergunta é: ‘Afinal de contas quem sou eu?’ (CARROL, 2009 [1865], p. 25).

Importa sublinhar que durante sua estada no País das Maravilhas a ga-
rota conheceu as mais esdrúxulas criaturas, dentre elas a Lagarta (usuária de 
narguilé), o Gato de Cheshire, a Lebre de Março e o Chapeleiro Maluco. Após 
tentar iniciar uma conversa com os dois últimos, Alice percebeu que seria pra-
ticamente impossível, pois, além de não serem coerentes no que diziam, eles 
estavam presos a um acontecimento específico, a saber, a hora do chá. 

Caminhando pelo bosque na tentativa de encontrar a saída daquele lugar, 
a garota chega ao jardim da Rainha, para sua surpresa a família real e todos os 
súditos eram cartas de baralho e todo o reino temia a Rainha de Copas pelo 
fato de que diante do menor descuido, ela logo entoava a frase: “Cortem-lhe a 
cabeça!”. 

No reino, Alice teve a oportunidade de presenciar como os julgamentos 
eram realizados no castelo. O evento aconteceu após a Rainha dar por falta de 
algumas de suas tortas. Diante de um tribunal totalmente desorganizado, todos 
eram suspeitos e qualquer um poderia ser condenado à decapitação, situação 
que deixou a menina bastante incomodada. 

Após responder em tom de desacato à Rainha, essa manda que cortem 
a cabeça de Alice, que revida afirmando que eles não passavam de cartas de 
baralho. Nesse momento o baralho inteiro ergue-se no ar voando contra Alice, 
que acorda e percebe que tudo não havia passado de um sonho curioso. A me-
nina, então, relata seu sonho à irmã. 

3.1 O SONHO DE ALICE E SUA RELAÇÃO COM O INCONSCIENTE

É possível observar, pelo viés da interpretação dos sonhos, a presença 
de elementos característicos ao funcionamento do inconsciente psicanalítico, 
pois, embora se trate do relato de um sonho em uma narrativa fictícia, o sonho 
quando lembrado e narrado pelo sonhador demanda interpretação, o que não 



é diferente no caso de Alice, que no estado de inércia, propício à produção de 
sonhos por ser o momento em que o sujeito está livre dos estímulos exteriores, 
adormece e sonha. 

Cumpre dizer que, para a psicanálise, o sonho consiste na realização de 
desejos e se apresenta ao sonhador como situações absurdas ou estranhamen-
te loucas. Nessa perspectiva, reconhecemos que a protagonista da narrativa 
passou pela experiência de estranhamento em todos os episódios da primeira 
parte do livro, pois durante sua permanência no País das Maravilhas a menina 
foi surpreendida por situações absurdas à realidade. 

Freud (2012, p. 143) considera que o sonho “não é desprovido de sen-
tido, não é absurdo”, é aí que surge o pressuposto de que o sonhador sabe o 
significado do sonho e de que a censura interdita esse saber para preservar o 
sonhador. No caso de Alice, por se tratar de uma criança, seu sonho não oferece, 
conforme Freud (2012), enigmas para serem resolvidos, mas demonstra que o 
sonho, segundo sua essência mais íntima, significa uma realização de desejo. 

Diante disso, o conteúdo manifesto no sonho de Alice, analisado sobre a 
perspectiva dos mecanismos de condensação e deslocamento, da teoria do in-
consciente, podem revelar o que há de desejo no inconsciente da personagem, 
mesmo se tratando de uma criança. Para nossa análise, selecionamos a passa-
gem em que Alice pede ao Gato de Cheshire a indicação de qual caminho deve 
seguir para sair dali, o Bichano aponta-lhe duas direções, a saber, uma que da-
ria na casa do Chapeleiro Maluco e a outra na da Lebre de Março. Vejamos: 

[...] Visite qual deles quiser: os dois são loucos!” “Mas não quero me meter com gente louca”, Alice 
observou. “Oh! É inevitável!”, disse o Gato; “somos todos loucos aqui. Eu sou louco. Você é louca.” 
“Como sabe que sou louca?” perguntou Alice. “Só pode ser”, respondeu o Gato, “ou não teria vindo 
parar aqui.” (CARROLL, 2009 [1865], p. 77)

A afirmação do Gato de que todos daquele lugar são loucos, inclusive Ali-
ce, condensa todas as características bizarras do País das Maravilhas nessas 
personagens. Assim, pela associação livre (método usado no setting analítico), 
podemos interpretar a loucura atribuída ao Gato, à Lebre e ao Chapeleiro como 
a demanda de obrigações sociais as quais os adultos estão subjugados. 

Alice demonstra resistência à “loucura do mundo adulto” quando afirma 
não querer “se meter com gente louca”, o que pode ser compreendido como 
manifestação do desejo de permanecer criança. Tal desejo também pode ser 
identificado quando ela afirma, por um instante, que não deveria ter descido 
naquela toca, já que sua estatura nunca é condizente a real, pois ao longo da 
narrativa a menina passa por frequentes alterações de tamanho, somente atin-
gindo sua estatura normal quando está próximo de despertar. Em vista disso, 



podemos interpretar que Alice está passando da infância para a adolescência 
devendo, portanto, estar preparada para adentrar no mundo adulto em breve. 

No início de seu sonho, ainda enquanto caía pelo buraco, Alice começou 
a pensar em Dinah - sua gata de estimação, desejando que ela também esti-
vesse ali e até sonhou, no sonho, que estava de mãos dadas com sua gatinha. 
Vale lembrar que quando Alice adormeceu e começou a sonhar com o País das 
Maravilhas ela estava ao lado de sua irmã. Assim, como o sonho se constitui 
a partir de alusões e simbolismos, compreendemos que a elaboração onírica 
encarregou-se de distorcer a imagem da irmã para a gata de estimação de Alice. 

Como respaldo a essa interpretação, tomamos a afirmação de Freud de 
que, “na formação do sonho, os elementos de maior valência no pensamento 
onírico não são considerados” (FREUD, 2012, p. 329), destacando-se os ele-
mentos de menor valor. Nesse caso, pressupomos que o elemento de menor 
valor corresponde à gata de estimação, já que a figura da irmã de Alice pode ter 
sido deslocada para a gata e depois para o Gato de Cheshire. 

Em vista disso, supomos que o conteúdo inconsciente de Alice, naquele 
mundo desconhecido, desloca seu desejo por companhia para o Gato de Cheshi-
re, que ela considera como amigo e que lhe aparece inesperadamente nos mo-
mentos em que a menina se sente confusa, solitária ou em situação de perigo. 

Pela associação ao que o Gato representa para a menina (companhia e 
proteção), depreendemos que o sonho de Alice pode ser um sonho de angús-
tia, já que a narrativa aponta para indícios da presença do sentimento de inse-
gurança diante das mudanças que ocorrerão durante o período de transição 
da infância para a adolescência. Por isso, entendemos que a presença do Gato 
pode ser interpretada como manifestação do desejo da menina de manter por 
perto alguém que possa ajudá-la nessa fase de transição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao eleger, neste trabalho, a análise das “Aventuras de Alice no País das 
Maravilhas” procuramos investigar o funcionamento dos mecanismos de ela-
boração onírica e, embora a discussão tenha sido feita com base em um sonho 
fictício, foi possível compreender o papel fundamental da censura nos sonhos, 
uma vez que no inconsciente há desejos que devem ser preservados ao sujeito. 

É importante ressaltar que este estudo não teve a pretensão de analisar 
particularidades sobre o autor da obra, muito menos as características psico-
lógicas da protagonista, mas de buscar, no sonho de Alice, recursos para tentar 
compreender como o desejo inconsciente pode se manifestar no sonho. 



Dessa forma, para entendermos a afirmação freudiana de que o sonho é a 
realização (disfarçada) de um desejo (reprimido, recalcado), recorremos a dois 
dos quatro mecanismos propostos por Freud no trabalho do sonho: condensa-
ção e deslocamento. Tendo sido necessário, portanto, tomar conhecimento de 
todo o conteúdo manifesto no sonho de Alice, que durante sua estada em um 
mundo desconhecido esteve envolvida em diferentes episódios conflitivos. 

Pela análise de tais ocorrências, observamos que o conteúdo inconsciente 
sofre interdição da censura fazendo com que esse apareça distorcido ao sonha-
dor. Nesse sentido, é relevante sublinhar que, na teoria psicanalítica, o único 
capaz de dar sentido aos conteúdos manifestos de um sonho é o próprio sonha-
dor, cabendo ao analista fazer a intersecção entre o conteúdo narrado e o não 
dito, em razão de que no inconsciente há desejos que devem ser preservados 
ao sujeito.
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A LITERATURA AFRO-BRASILIEIRA NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Raimunda de Sousa Neta188

INTRODUÇÃO

A Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, veio corrigir ou preencher 
uma lacuna existente no currículo da educação básica brasileira, no qual não 
havia espaço para o ensino das culturas, que, apesar de terem feito parte da for-
mação da identidade nacional, não haviam recebido o devido valor por parte 
da elite letrada no nosso país – as culturas afro-brasileira e indígena. A literatu-
ra afro-brasileira, apesar de ter tido, segundo estudos, representação nas letras 
nacionais desde os séculos XVIII e XIX, sempre foi relegada a segundo plano ou, 
quando muito, a apenas menções na história literária nacional. 

Este trabalho pretende mostrar se a Literatura Afro-Brasileira tem se con-
solidado no livro didático de Língua Portuguesa, especificamente na coleção 
Português Linguagens, de Cereja e Magalhães, (2015), do 6º ao 9º ano, do 
Ensino Fundamental. Metodologicamente, utilizamos a pesquisa qualitativa e 
documental, a partir da análise de livros didáticos do ensino fundamental e 
para fundamentá-la, nos auxiliaram os trabalhos de Sarteschi (2011), Duarte 
(2015) e Carvalho (2015), que tratam da configuração da Literatura Afro-Bra-
sileira no âmbito nacional e das leis que institui o seu ensino.

Este artigo está dividido em cinco seções, a saber: a configuração da lite-
ratura afro-brasileira no âmbito das letras nacionais; a afirmação da literatura 
afro-brasileira no contexto da cultura brasileira; as leis 10.639/03 e 11.645/08, 
que tratam da implantação do ensino das culturas afro-brasileira e indígena na 
educação básica nacional; a análise de material didático do ensino fundamen-
tal de Língua Portuguesa, no que diz respeito ao tratamento dado à literatura 
afro-brasileira; e, finalmente as nossas conclusões. 

188 Mestre em Letras pelo PROFLETRAS/UFPB. Professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio.



A CONFIGURAÇÃO DA LITERATURA AFRO-BRASILEIRA

Segundo Eduardo de Assis Duarte (2015), no artigo “Literatura afro-brasi-
leira: um conceito em construção”, a literatura afro-brasileira se consolidou nas 
letras nacionais apenas no início do século XX, quando as academias começam 
a debater sobre a mesma e lhe conferir relevância, havendo a ampliação do seu 
corpus. No entanto, esta já se fazia presente entre nós desde os séculos XVIII, 
com Domingos Caldas Barbosa, e XIX, com Maria Firmino dos Reis, que escreve 
o primeiro romance afro-descendente da língua portuguesa, sendo, portanto, 
“múltipla e diversa”.

Ainda de acordo com Duarte (2015), cinco critérios são fundamentais 
para se configurar uma obra como pertencente à literatura afro-descendente, 
quais sejam: 

1. a temática - que deve tratar do “resgate da história do povo negro na 
diáspora brasileira” e as consequentes implicações sociais e culturais 
que tal fato acarretou para esta etnia, como a denúncia da escravidão 
a que fora submetida e a glorificação de seus heróis, e ainda suas tra-
dições culturais e religiosas;

2. a autoria – caracterizada não apenas pela descendência genética da 
etnia afro, mas também pela admissão e valorização dessa descen-
dência;

3.  o ponto de vista – que consiste na adoção de uma postura que prioriza 
a visão de mundo que contraria a ideologia racista que sempre impe-
rou na literatura nacional e desprestigiava o povo e a cultura afrodes-
cendente;

4. a linguagem – que diz respeito ao emprego de uma discursividade que 
evidencia “rítmos, entonações e opções vocabulares” que rompem 
com os paradigmas predominantes do discurso branco, que sempre 
menosprezou e inferiorizou o elemento negro;

5. o público - que deve ser idealizado pelo escritor afro como forma de 
afirmação identitária, já este – o escritor – se faz porta-voz dos an-
seios de “determinada coletividade”, revertendo valores e ideologias 
vigentes e contribuindo para a afirmação da autoestima dos afrodes-
cendentes.

O referido autor destaca ainda “que nenhum desses elementos isolados 
propicia o pertencimento da obra à Literatura Afro-brasileira, mas sim a sua 
interação” (DUARTE, 2015, p. 12), pois tomados isoladamente um ou mesmo 
mais de um desses elementos são insuficientes para a caracterização dessa 
literatura.



Eduardo de Assis Duarte afirma também que a literatura afro-brasileira 
deve ser concebida com uma das faces da literatura brasileira, o que corrobora 
a afirmação de Rosangela Sarteschi, no artigo já mencionado, que diz 

a literatura negra brasileira não pode ser compreendida como um projeto que se constitua fora 
do contexto da literatura canônica nacional, que, por sua vez, requer, evidentemente, outra forma 
de problematização, devendo ser enfocada como um sistema plural e heterogêneo engendrado 
dialeticamente a partir de fragmentos que o compõem em movimentos de afirmações, rupturas e 
ressignificações.

Desse modo, a literatura afro-brasileira deve ser vista como uma forma 
de ressignificar e reconstruir a literatura nacional, constituída, assim como a 
identidade do povo brasileiro, de diversidade étnica, cultural e social.

A AFIRMAÇÃO DA LITRATURA AFRO-BRASILEIRA

Como já mencionamos anteriormente, apesar de se fazer presente nas le-
tras nacionais desde os seus primórdios, no século XVIII, a literatura afro-bra-
sileira se consolidou aos poucos no cenário da educação, a partir de estudiosos 
que se debruçaram sobre a mesma, percebendo a sua relevância e especificida-
de. Dentre esses estudiosos está Otávio Ianni, para quem

A literatura negra é um imaginário que se forma, articula e transforma no curso do tempo. Não 
surge de um momento para outro, nem é autônoma desde o primeiro instante. Sua história está 
assinalada por autores, obras, temas, invenções literárias. É um imaginário que se articula aqui e 
ali, conforme o diálogo de autores, obras, temas, invenções literárias. É um movimento, um devir, 
no sentido de que se forma e transforma. Aos poucos, por dentro e por fora da literatura brasileira, 
surge a literatura negra, como um todo com perfil próprio, um sistema significativo (IANNI, 1998, 
p. 91). 

Nesse sentido, a literatura negra, como denomina o autor supracitado, se 
delineia progressivamente, apresentando caracterísitcas e especificidades que 
revelam, como já disse Eduardo de Assis Duarte, uma das faces específicas da 
literatura brasileira, tardiamente percebida e valorizada pelos órgãos governa-
mentais que elaboram e conduzem o sistema educacional do país.

O processo de afirmação da literatura afro-brasileira tem início, de acordo 
com Rosangela Sarteschi, no início do século XX, primeiro com o surgimento de 
jornais produzidos por negros e descendentes com o objetivo de combater o 
preconceito racial e afirmar os aspectos sociais e culturais do negro brasileiro, 
dentre os quais a autora destaca “O Menelick, que circulou entre 1915 e 1916, O 
Clarim da Alvorada, de 1924 a 1932 e A Voz da Raça, entre 1933 e 1937” (SAR-
TESCHI, 2011). No âmbito acadêmico, a mesma autora menciona os estudos de 
pesquisadores nacionais e estrangeiros como “a obra Estudos Afro-Brasileiros, 



de Roger Bastide, que reúne artigos escritos ao longo dos anos de 1940 e 50”, 
e vários outros estudos que procuravam “identificar na produção literária de 
autores negros brasileiros marcas da herança sociocultural africana” (SARTES-
CHI, 2011). 

Ainda segundo Sarteschi, é nas décadas de 1950 e 1960 que poetas como 
Solano Trindade, Oswaldo de Camargo e Eduardo de Oliveira, começam a re-
invindicar para suas obras a denominação de “literatura negra”, influenciados 
por movimentos como “o Renascimento Negro”, ocorrido nos Estados Unidos 
entre as décadas de 1920 e 40, e o movimento da “Negritude”, que surgiu em 
Paris na década de 1930.

A partir da década de 1980, a discussão sobre a literatura negra se in-
tensifica no Brasil devido a estudos que discutem temas como “identidade, os 
binarismos centro e periferia, discursos coloniais e pós-coloniais, dominação 
e marginalidade, poder e subalternidade” (SARTESCHI, 2011), questionando 
o sistema canônico vigente e dando ênfase “às vozes das culturas e dos seg-
mentos sociais periféricos”, dentre eles, os negros e todas as minorias raciais e 
sociais.

Nesse sentido, a literatura negra ou afro-brasileira surge como forma de 
questionar o sistema canônico, que sempre procurou silenciar as vozes que 
vivem na periferia da sociedade brasileira e de reivindicar a revisão desse câ-
none, incluindo-se nestes textos representativos das culturas marginalizadas.

AS LEIS 10.639/03 E 11.645/08

Até a promulgação da Lei 10.639/03, posteriormente alterada pela Lei 
11.645/08, o ensino das culturas que fizeram parte da formação da identidade 
nacional – as culturas afro-brasileira e indígena –, não tinha espaço no currícu-
lo da educação básica nacional. As referidas leis vieram preencher ou corrigir 
essa lacuna.

Segundo estudos como o de Eduardo de Assis Duarte (2015), a literatu-
ra afro-brasileira aparece representada nas letras nacionais desde os séculos 
XVIII e XIX, mas nunca recebeu o devido valor por parte da elite letrada no 
nosso país, sendo sempre posta em segundo plano. Nas escolas, nunca teve a 
relevância devida antes da promulgação da Lei 10.639/03, que nos parágrafos 
1º e 2º do Art. 26 versa que:

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da 
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 
da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil.



§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 
Literatura e História Brasileira.

A Lei constitui, assim, o primeiro instrumento que visa garantir o reco-
nhecimento da cultura africana, incluindo a Literatura Afro-brasiliera no ce-
nário cultural e educacional do país. Desse modo, de acordo com Rosangela 
Sarteschi, no artigo “A lei 11.645/08 e o ensino de literatura afro-brasileira em 
perspectiva: Cuti e sua poética do confronto”, 

A promulgação da Lei 11.645/08 – alterando texto anterior, Lei 10.639/03 – foi, com todas as even-
tuais limitações que possamos apontar, um importante passo para garantir igual direito de acesso 
às histórias e culturas que compõem a sociedade brasileira e às diferentes fontes da cultura nacio-
nal ao determinar a obrigatoriedade do ensino de história e culturas africanas, afro-brasileiras e 
indígenas nos estabelecimentos oficiais e particulares de ensino, efetivando demandas históricas 
dos movimentos negros organizados (SARTESCHI).

Dessa forma, a valorização da cultura afro-brasileira ganha respaldo legal 
que obriga a repensar o processo de ensino na educação básica, incluindo novos 
conteúdos e procedimentos pedagógicos que fazem refletir sobre as relações 
sociais inerentes à formação da identidade do povo brasileiro, constituída por 
fatores multiculturais, dentre os quais se destacam os fatores étnico-raciais.

A LITERATURA AFRO-BRASILEIRA NOS LIVROS DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA

Apesar de fazer já alguns anos da promulgação da lei que instituiu o en-
sino de história e afro-brasileiras nos estabelecimentos oficiais de ensino, em 
pesquisa, constatamos que os autores dos livros didáticos utilizados no ensino 
fundamental, a exemplo de Cereja e Magalhães (2015), analisados por nós, ain-
da dão pouca atenção para esse aspecto. Cada volume da coleção Português: 
linguagens, dos referidos autores, produzidos para os anos finais do ensino 
fundamental – 6º, 7º, 8º e 9º anos, apresenta uma estrutura dividida em quatro 
unidades, em que cada uma delas apresenta um tema específico a ser traba-
lhado através de textos de gêneros diversos, principalmente da esfera literária, 
conforme ilustra a imagem a seguir:

No início de cada unidade, os autores apresentam também, numa seção intitulada “Fique ligado! 
Pesquise!”, sugestões de livros paradidáticos, filmes e sites que abordam o mesmo tema tratado 
nos textos-base, como exemplificam as imagens abaixo:



 

Dos quatro volumes da coleção, encontramos apenas três indicações de 
textos que remetem à literatura afro-brasileira: uma no volume do 7º ano e 
duas no volume do 8º ano. 

No volume do 7º ano, na seção “Fique ligado! Pesquise!”, da unidade 1, cujo 
tema é Heróis, os autores sugerem o livro Mãe África – mitos lendas, fábulas e 
contos, de Celso Sisto, que traz uma coletânea de histórias africanas com 29 his-
tórias originárias de diversos lugares da África, que tem o objetivo de ressaltar 
a diversidade de etnias do continente africano. 

Já no volume do 8º ano, na mesma seção, na unidade 4, que traz como tema 
Ser diferente, há a sugestão dos livros A cor da ternura, de Geni Guimarães, es-
critora do interior de São Paulo, que dedica a maioria da sua produção tratar 
de questões relativas à identidade negra em sua escrita; e Nó na garganta, de 
Mirna Pisky, autora que, apesar de ter uma obra que não se encaixa, segundo 
os critérios de Duarte (2015), na literatura negra, mostra, nesse livro, a história 
de uma menina de 10 anos, negra e pobre, que descobre sua verdadeira identi-
dade ao se deparar com a dura realidade do preconceito. 

Pudemos constatar, através da análise da coleção de Cereja e Magalhães, 
que, da grande variedade de textos da esfera literária apresentados pelos au-
tores, tanto nas quatro unidades dos livros quanto nas seções de sugestões de 
leitura, a literatura afro-brasileira recebe pouco destaque, chegando a não re-
ceber nenhuma menção em dois dos livros da coleção, como é o caso dos volu-
mes do 6º e 9º anos.



CONCLUINDO

A Lei 10.639/03 veio, portanto, consolidar a Literatura Afro-brasileira no 
cenário acadêmico nacional, através da imposição, nos sistemas educacionais, 
do reconhecimento e valorização da cultura africana e afro-brasileira como ele-
mento formador da identidade brasileira, uma vez que, segundo Leandro Car-
valho, veio “garantir uma ressignificação e valorização cultural das matrizes 
africanas que formam a diversidade cultural brasileira”.

Cabe, assim, às escolas resgatarem e afirmarem esses valores culturais, 
que foram por tanto tempo esquecidos e marginalizados pela elite letrada 
do nosso país, através das ideias e sentimentos de intelectuais negros e/ou 
afro-descendentes.
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INTRODUÇÃO

A abordagem aqui desenvolvida surgiu da inquietação sobre os modos 
como os alunos de graduação do curso de Letras da Universidade Estadual 
da Paraíba concebem o letramento acadêmico. Os dados foram gerados numa 
mesa redonda apresentada na referida instituição sobre o Letramento Acadê-
mico e a Constituição do Pesquisador. O objetivo principal é mostrar o enten-
dimento dos alunos sobre o que é letramento acadêmico no decorrer do curso 
e os efeitos de sentido produzidos nas respostas. Para tanto será destacada, a 
construção da concepção de letramento acadêmico, evidenciando os significa-
dos e as ressignificações por meio dos efeitos de sentido materializados nas 
respostas da plateia participante da pesquisa. Sendo assim esta reflexão tem 
dois pressupostos, quais seja o evento e a práticas de letramento. No tocante 
ao primeiro defendemos que num determinado evento de letramento sempre 
recorreu a modelos sociais, já quanto à noção de práticas de letramento o foco 
incide na leitura e na escrita em contextos culturais, isto é, as práticas revelam 
modos de conceber e viver a escrita. 

A pergunta norteadora desta reflexão pontua: O que é letrar academica-
mente? Com o intuito de responder a este questionamento entendemos que 
a linguagem é concebida como prática social e funda-se numa ação intersub-
jetiva. Assim, as práticas de letramento acadêmico são espaços de produção, 
circulação e recepção de discursos gerados na interação entre diferentes vozes.

E a noção de representações sociais com base nos estudos de Moscovici 
(2003) cuja abordagem põe em articulação os significados as ressignificações 
via efeitos de sentido na construção-constituição dos alunos do curso de Letras 
no que diz respeito à formulação da concepção sobre letramento acadêmico. 
Essa pesquisa está vinculada ao programa PNPD-UFPB-ATA, Ateliê de textos 

189 Pós doutora em Linguística Aplicada. PNPD-PROLING-UFPB. Grupo GELLIT – ATA.



acadêmicos, financiado pela CAPES é de natureza qualitativa, uma vez que tra-
balha com dados interpretativos, isto é, os efeitos de sentido textualizados nas 
repostas dos alunos. Antes, porém é importante resgatar que o senso comum, 
geralmente, associa o ato de “escrever bem”, com afirmações como: “o texto 
não tem um erro de ortografia” ou “o uso das vírgulas estão correto” ou, ain-
da, quando se conhece um pouco mais do assunto, “ela sabe usar as regras de 
regência e de concordância”. O primeiro impulso, portanto, em relação à ideia 
acerca do que seja “escrever bem” é o de se associar essa “boa” escrita ao co-
nhecimento e ao uso adequado da gramática normativa. Para a grande maioria 
das pessoas, “escrever bem” é (só) isso. Muitos fatores, entretanto, atuam em 
conjunto quando se trata de uma produção textual (oral ou escrita). Isto para 
cada ação de linguagem pretendida em uma situação específica de comunica-
ção corrobora o processamento textual, de variados recursos com vistas à con-
secução de objetivos comunicativos e à obtenção de determinados efeitos de 
sentido sobre o interlocutor, a reflexão sobre a linguagem; assim para se pro-
duzir um texto, é necessário realizar o planejamento temático o que vai dizer e 
o planejamento linguístico-discursivo como vai ser dito. De modo que o nosso 
saber sobre a língua, isto é, sobre sua gramática, seu léxico, sua semântica, etc., 
ajude-nos, a saber, o que fazer com a linguagem. Assim fica claro que os fatores 
são os objetivos comunicacionais, o lugar social de onde os sujeitos falam e 
o(s) efeito(s) de sentido pretendido(s) por estes, uma vez que interferem na 
construção textual. Logo, no processo de produção de texto estão convocados 
os interesses e objetivos concernentes às diferentes situações interativas em 
que, cotidianamente nos inserimos. Isto é, nas práticas de ação de linguagem 
situadas. Para pensarmos a linguagem como ação é imprescindível refletirmos 
sobre o letramento, uma vez que o mesmo define que tanto a leitura como a 
escrita são práticas sociais. .

1. A CONSTITUIÇÃO DO AGENTE PESQUISADOR E A ESCRITA 
COMO PRÁTICA SOCIAL

Nesta reflexão o agente pesquisador é inscrito e constituído, como discen-
tes do curso de Letras, participantes de uma mesa redonda intitulada: o Letra-
mento Acadêmico e a Constituição do Pesquisador, cuja investigação incide so-
bre o efeito de sentido legitimado nas respostas, a pergunta realizada, significa 
aquilo que é produzido por uma causa; consequência, resultado, de acordo com 
Aurélio Buarque de Holanda (2012).

A discussão que contempla sobre o efeito de sentido, acontecerá no âmbi-
to da análise dos dados, a seguira a abordagem evidencia sobre as significações 
e ressignificações sobre a concepção de letramento acontecerão nas seções que 
seguem.



2. SIGNIFICADOS E CONCEPÇÕES DE LETRAMENTO 

Os estudos sobre letramento examinam o desenvolvimento social desde o 
século XVI, conforme Kleiman (1995, p. 76). Aos poucos os estudos não mais 
pressupunham efeitos universais do letramento, mas os efeitos vinculados às 
práticas sociais e culturais dos diversos grupos que usavam a escrita. 

Na década de 90, os significados do letramento estão vinculados a dois 
modelos e conforme proposto por Street¹ são os modelos autônomo e ideoló-
gico. No modelo autônomo as práticas de uso da escrita são entendidas como 
um produto completo em si mesmo, determinado pelo funcionamento lógico 
interno ao texto escrito. Nesse âmbito a prática de alfabetização é meramente 
a habilidade de produzir, decodificar e compreender a escrita desvinculada das 
práticas sociais de ação de linguagem, com o foco incidindo sobre a organiza-
ção interna do texto. Dito de outra forma a alfabetização se ocupa da aquisição 
da escrita por um indivíduo ou grupo de indivíduo. Quanto ao modelo ideoló-
gico, as práticas de letramento, no plural, são social e culturalmente determi-
nadas. A escrita assume significados específicos para um grupo social depen-
dente do contexto e instituição em que foi produzida. Isto é, todas as práticas 
de letramento são aspectos da cultura e das estruturas de poder da sociedade. 
Vale ressaltar que esse modelo não deve ser entendido como uma negação de 
resultados específicos dos estudos realizados na concepção autônoma do le-
tramento. A escrita deve ser entendida em relação às estruturas culturais e 
de poder correspondente a um contexto sócio-histórico. Assim, a produção e 
a compreensão da leitura e da escrita são a um só tempo vinculada à cultura 
e materializadas no texto oral ou escrito. Sendo assim, do ponto de vista so-
ciointeracionista a ação de linguagem gera efeitos de sentidos produzidos na 
interação entre agentes via representações sociais num processo que embora 
seja singular por ser situado, não se completa nunca. Conforme afirma Tfouni 
(1995, p. 20), “o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição 
de um sistema escrito por uma sociedade”. Dessa forma os estudos sobre o le-
tramento abrangem tanto a escrita, quanto as consequências da sua ausência a 
nível individual remetendo ao social. 

3. RESSIGNIFICAÇÕES SOBRE AS CONCEPÇÕES DE LETRAMENTO

Ao apresentar sobre as ressignificações do conceito de letramento, é ne-
cessário, antes resgatarmos as concepções propostas no decorrer do percurso 
de mais de duas décadas de estudo de letramento. 

Para contrapor esse modelo de letramento veiculado nas escolas, Street 
(1984), a fim de encontrar alternativas para as questões de ensino que envolve 
principalmente a escrita, propõe um modelo ideológico, destacando que “[...] 



todas as práticas de letramento são aspectos não apenas da cultura, mas tam-
bém das estruturas de poder numa sociedade” (KLEIMAN, 1995, p. 38). Com 
relação a isso, o modelo ideológico de letramento não deve ser entendido como 
uma negação ao que propõe a vertente autônoma da escola, ao contrário, as 
práticas de letramento estariam vinculadas aos aspectos sociais e culturais e 
por eles determinadas, o que, em outras palavras, refere-se à amplitude de sig-
nificados que a escrita assume em diferentes contextos em que ela se faz pre-
sente. Jung complementa esta ideia, esclarecendo que: 

[...] o modelo ideológico propõe observar o processo de socialização das pessoas na construção de 
significado pelos participantes. Além disso, esse modelo está interessado nas instituições sociais 
gerais e não apenas nas educacionais, como se observa no modelo autônomo. (JUNG apud RINCK, 
2003, p. 60)

Dialogando com a afirmação acima, acerca da construção do processo de 
socialização das pessoas com as instituições gerais, fica evidente que a lingua-
gem é ação, constituída na intersubjetividade e no posicionamento dos sujeitos 
envolvidos com seus respectivos papéis sociais, legitimados via efeitos de senti-
do. Para ilustrar o exposto acima, seguem os exteriores teóricos que interagem 
com a teoria do letrar são Bronckart (2003, p. 46) que defende que a linguagem 
é constituída por formas de ação teleológica, normativa e por suas possibilida-
des de enunciação. Essa tríade põe em confluência no dizer os papéis sociais 
dos sujeitos envolvidos, aqui descritos, conforme o conceito de vozes, proposto 
por Bakhtin (2003, p. 68) ao afirmar que voz se refere à consciência falante 
presente nos enunciados e sua característica fundamental é que ela sempre 
carrega um juízo de valor, uma visão de mundo. Logo, diz respeito a diferen-
tes posicionamentos, pontos de vista e postura ideológica que se coadunam 
consolidando na interação construída no âmbito de instituições sociais efeitos 
de sentido legitimados. Uma vez que as vozes sociais se materializam através 
da interação verbal entre indivíduos socialmente organizados são legitima-
das através das representações sociais, doravante RS que conforme Moscovici 
(1978) “deve ser encarada tanto na medida em que ela possui uma contextura 
psicológica autônoma como na medida em que é própria de nossa sociedade 
e de nossa cultura”. Assim, a construção das representações são processos for-
madores, por ancoragem e objetivação. Sendo a primeira, aquela que faz com 
que se torne real um esquema conceptual, com que se dê a uma imagem uma 
contrapartida material. E a objetivação, a integração cognitiva do objeto repre-
sentado no sistema de pensamento preexistente, ou seja, no dizer de Serge, sua 
inserção orgânica em um repertório de crenças já constituído. Dito de outro 
modo toda RS de um objeto dota-o de valor, que pode ser mais ou menos positi-
vo ou negativo, em que aquilo que é produzido gera uma causa e um resultado, 
ou seja, um efeito de sentido. Conforme Moscovici (apud ASSIS, 2016, p. 63), 
“As representações sociais não são apenas relativamente difusas no senso co-



mum e concernem a todos os aspectos da vida de uma minoria, como também 
se apoiam sobre a própria autoridade da tradição”. Finalizando esta seção a 
esse conjunto de ação, vozes, representação social, resultam na cristalização de 
efeito de sentido sedimentada na memória. Na sequência a pauta incide sobre 
o letramento acadêmico, aqui ocupando o lugar de destaque na reflexão, uma 
vez que é o todo da pesquisa. 

4. LETRAMENTO ACADÊMICO

Após a discussão acerca das (res) significações inseridas no conceito de le-
tramento, a abordagem incide sobre o letrar academicamente, cujo intuito é esta-
belecer diálogo com púbico envolvido nesta pesquisa, conforme apresentado aci-
ma na introdução. O norte é a pergunta realizada: O que é letramento acadêmico? 

A resposta de base teórica está pautada em uma abordagem sócio-histó-
rica e cultural que entende que as práticas de escrita são constituídas situada-
mente em instituições sociais. É importante, também, dizer que da variedade 
de práticas e suas especificidades resultou no surgimento de letramentos. Aqui 
o foco incide sobre domínio de atividade como letramento acadêmico. Assim, 
de forma direta podemos afirmar de acordo com Fischer (2008) o letramento 
acadêmico é a “fluência em formas particulares de pensar, ser, fazer, ler e escre-
ver, muitas das quais são peculiares a um contexto social” (FISCHER, 2008, p. 
180). O letramento acadêmico é também, como no letramento nos níveis esco-
lares de base, um processo de desenvolvimento de práticas e comportamentos 
sociais que interagem continuamente com a escrita, porém se dá para fins es-
pecíficos daquele domínio social. Na próxima seção a discussão pontua o efeito 
de sentido e os modos de conceber o letramento acadêmico, cuja necessidade 
surgiu de uma inquietação de professora-pesquisadora. 

5. EFEITOS DE SENTIDO E MODOS DE CONCEBER O LETRAMENTO 
ACADÊMICO 

Esta reflexão, conforme dito anteriormente, surgiu da inquietação sobre 
os modos como os alunos de graduação do curso de Letras da Universidade 
Estadual da Paraíba concebem o letramento acadêmico. Os dados foram gera-
dos, por meio de uma pergunta com registro escrito: Letrar academicamente 
é? Feita a plateia composta por graduandos de diferentes períodos do curso de 
Letras, numa mesa redonda apresentada na referida instituição sobre o letra-
mento acadêmico e a constituição do pesquisador. O público presente somou 
um total de 105 pessoas. Tendo participado da pesquisa um total de 88 discen-
tes. Dessa pesquisa, tomarei parte dos dados obtidos nas respostas a pergunta 



realizada, ou seja, das 88 respostas dadas, constam, como recorte nesse artigo 
um total de 16, é válido acrescentar que a pesquisa é de natureza qualitativa, 
uma vez que trabalha com dados interpretativos, visto que a análise sinaliza 
que o evento, a prática do letramento e as representações sociais geram efeitos 
de sentido revelando o modo como os graduandos em Letras constrói a con-
cepção sobre letramento acadêmico. Para tanto buscamos, resgatar a concep-
ção de letramento acadêmico, e evidenciar os significados e as ressignificações, 
via efeitos de sentido, textualizados nas respostas dos alunos. Visualizemos as 
respostas dada a pergunta: O que é letrar academicamente? 

Alunos do primeiro período do curso de Letras 2016.1.

1:  “Consiste na construção do conhecimento adquirido no espaço edu-
cacional, visando levar ao formando um aprimoramento na escrita e 
fala etc.”. 

2:  “É formar textos mais elaborados usando palavras que não estamos 
acostumados”. “Seguir um conceito já existente que é ensinado no de-
correr do curso”.

Partindo das premissas que a linguagem é uma ação, as vozes sociais pon-
tos de vista estabelecidos, e que toda RS é dotada de valor, as respostas aci-
ma, trazem em sua materialidade um efeito de sentido que sedimenta o modo 
como o conhecimento é construído na academia. A primeira resposta consiste 
na “construção do conhecimento adquirido no espaço educacional, visando le-
var ao formando um aprimoramento na escrita e fala”. Na segunda, em como 
“formar textos mais elaborados usando palavras que não estamos acostumados. 
Seguir um conceito já existente que é ensinado no decorrer do curso”. Legitimam 
um efeito de sentido cujas causas definem o posicionamento presente na ação 
de linguagem no âmbito acadêmico que tem como consequência a RS em um 
repertório de crenças já constituído na memória coletiva dos universitários. 

Alunos do segundo período do curso de Letras 2015.2. 

1.  “Conhecer as letras, saber ler e escrever no âmbito universitário en-
quanto acadêmico que somos”.

2.  “É uma forma verbal escrita corretamente conforme academia orien-
ta a produzir e dar continuidade aos estudos”.

De acordo com os efeitos de sentido cristalizados nas respostas acima, que 
tem como causa o papel da universidade na construção do texto acadêmico, e 
como causa a necessidade da constituição do indivíduo como sujeito discente, 
com papel social de ser proficiente na escrita acadêmica, é que fica validada 
que a noção de RS construída a partir dos domínios da sociologia e da psicolo-
gia apreende os sentidos coletivos estereotipados na memória do discente na 
construção do ser social ao mesmo tempo social e coletivo. 



Alunos do terceiro período do curso de Letras. 2015.1. 

1.  “Escrever textos diferenciados como resenha, fichamentos, projeto de 
pesquisa entre outros”. 

2.  “Escrever mais em termo de produção. Quando pensamos letrar aca-
demicamente, o próprio nome academicamente se remete a acade-
mia, contudo letrar significa produzir, escrevendo artigos e tornando 
você um pesquisador”.

A RS cristalizada nas respostas acima evidencia sobre a necessidade de 
propriação, por parte dos discentes, no tocante a escrita de gêneros textuais 
de caráter acadêmico – científicos gerados via efeito de sentidos na maneira de 
textualização dos entendimentos dos mesmos sobre o letrar academicamente. 
Assim a linguagem é uma ação que envolve pontos de vista e posturas ideo-
lógicas, que vincula os pontos de vistas postos em diálogo harmônico com a 
proposição da academia. 

Alunos do quarto período do curso de Letras. 2014.2. 

1.  “É ter um fundamento teórico, um método de pesquisa. Um saber tan-
to na oralidade como na escrita em situações acadêmicas”. 

2.  “Uma pessoa letrada é aquela que sabe ler e escrever dentro de um 
contexto, ou seja, essa leitura e essa escrita devem ter um sentido so-
cial”.

As respostas evidenciam a apropriação pelos discentes, trazidas a cons-
ciência do conhecimento sobre o letramento acadêmico, bem como das pre-
missas que os constituem, no tocante aos diferentes gêneros textuais como 
modo de se tornar pesquisador. O efeito de sentido aqui tem como consequên-
cia a produção do texto escrito como essencial na construção do pesquisador.

Alunos do quinto período do curso de Letras. 2014.1. 

1.  “Gênero de aprendizagem mais complexo, o conhecimento mais pro-
fundo acerca de leitura, escrita e outras questões que só descobrimos 
na graduação”. 

2.  “É o ensinamento de formar acadêmicos no intuito da formação na 
leitura e na escrita aprimorando seus conhecimentos como futuros 
docentes pesquisadores”.

O foco incide em torno de dois pressupostos na construção do aluno (a) 
pesquisador (a),“Gênero de aprendizagem mais complexo [...]que só descobrimos 
na graduação, e por isso o efeito de sentido tem como causa o conhecimento 
com gênero de natureza complexa e o exercício do mesmo, através da leitura e 
da escrita como pressupostos na constituição de “futuros docentes pesquisado-



res”. Mais uma vez a RS se constroem na articulação em rede de interdependên-
cia com outros conceitos e práticas sociais, no caso em específico, tais gêneros 
complexos tem normatização estabelecida pela ABNT – Associação Brasileira 
de Normas e Técnicas para o trabalho científico, em diálogo na qual é/são vin-
culado (s) no âmbito da academia, inscrevendo –se de dos modos: ao caráter 
da pesquisa empreendida e ao perfil do curso e da área em este está ancorado. 

Alunos do sexto período do curso de Letras. 2013. 

1.  “Processo de aprendizado de leitura crítica: interpretar, comparar, 
contextualizar e analisar textos, tanto orais como escritos. Resumos, 
fichamentos, artigos – gêneros escritos. Seminários, mesa-redonda 
palestra – gêneros orais”. 

2.  “É escrever com base em teórico, fundamentar seus escritos”.

Embora as respostas dadas, corroborem com as reflexões expostas ante-
riormente, é interessante ressaltar que o efeito de sentido aqui é legitimado 
via voz social que legitimam o caráter da produção do texto acadêmico no âm-
bito da organização e planejamento de seu registro tanto no plano da orali-
dade quanto da escrita, estabelecendo uma relação entre esses dos modos do 
saber-fazer o texto científico. Dito de outro modo, os discentes demonstram 
conhecimento acerca do diálogo no modo como se dá a relação entre o texto 
escrito e a apresentação na modalidade oral, pontuando a necessidade de: “lei-
tura crítica: interpretar, comparar, contextualizar e analisar textos, tanto orais 
como escritos”.

Alunos do sétimo período do curso de Letras

1.  “Consiste na construção do conhecimento adquirido no espaço edu-
cacional, visando levar ao formando um aprimoramento na escrita e 
fala etc.”. 

2.  “É ensinar o outrem a enxergar a vida de uma maneira científica, vi-
sando abrir os horizontes do mesmo”.

Aqui a leitura feita, acerca das respostas, sinaliza que os alunos assumiram 
como posicionamento e postura ideológica, diálogo com os conhecimentos re-
cebidos na academia, no que diz respeito ao texto científico de caráter acadê-
mico, cuja necessidade considera o exercício tanto da modalidade oral quanto 
da modalidade escrita. Logo a RS em sua ancoragem faz com que se torne real 
um esquema conceptual, com que se dê a uma imagem uma contrapartida ma-
terial e a objetivação a integração cognitiva do objeto representado no sistema 
de pensamento preexistente. 

Alunos do oitavo período do curso de Letras

1.  “É saber ler e escrever as produções acadêmicas”. 



2.  “É conceituar textos através de pesquisas, sendo eles de temas dife-
rentes, onde se necessita conhecer sobre aquilo que está escrevendo, 
pois os leitores precisam de fontes seguras”.

Corroborando as repostas acima, fica evidente que a RS gera um efeito 
de sentido construído na objetivação, isto é, integração cognitiva do objeto re-
presentado no sistema de pensamento preexistente em confluência com a an-
coragem que faz com que se torne real um esquema conceptual, assim é claro 
que além de ser espaço de trocas, são também de confrontos e partilhas. Nessa 
integração – “desintegração” acontece o efeito de sentido cuja causa é a per-
cepção do surgimento do novo na e para pesquisa, seja, nas especificidades 
dos temas: “[...] sendo eles de temas diferentes, onde se necessita conhecer sobre 
aquilo que está escrevendo” seja na necessidade que “os leitores precisam de 
fontes seguras”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão desenvolvida nesse texto evidenciou um conjunto de reflexões 
necessárias ao conhecimento acerca do Letramento acadêmico e a constitui-
ção do pesquisador, em defesa de que interferem no ensino-aprendizagem do 
saber – fazer científico. Assim os processos interacionais, bem como os papéis 
comunicativos pela via dos efeitos de sentido com causa e consequência, é im-
prescindíveis no reconhecimento e legitimidade das vozes sociais presentes na 
linguagem enquanto ação, tanto no tocante ao caráter dialógico, quanto como 
ação linguageira que se materializa , no caso em específico, desta pesquisa na 
esfera acadêmica da atividade humana, cuja RS não cumpre uma função apenas 
com relação à familiarização com o objeto, mas ao público alvo inscrito num 
dado curso pertencente a uma dada área do saber científico.
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ANÁLISE PSICOLINGUÍSTICA DO DISCURSO: 
uma análise do discurso escrito 

sobre declarações de professores de 
espanhol como língua estrangeira

Ricardo Almeda190

INTRODUÇÃO

Neste trabalho descrevemos parte do segundo estudo que compõe a tese 
doutoral191 que tem como objetivo gerar, analisar e interpretar dados sobre o 
pensamento de professores sobre o currículo da disciplina de ELE no EM de esco-
las públicas e privadas da cidade de Recife (ALMEDA, 2015). Utilizamos proce-
dimentos interpretativos e metodológicos do paradigma qualitativo etnográfi-
co os quais foram adotados para a geração e análise dos dados. Apresentamos a 
estrutura do protocolo de análise criado com base na Análise do Discurso (AD) 
e na Análise Psicolinguística do Discurso (APLD) desenvolvida por Cantero & 
De Arriba (1997). Os dados foram gerados por um questionário com perguntas 
semiabertas e aplicados a vinte e um professores de ELE que atuam no EM. 
O questionário consta de perguntas de identificação do sujeito e um segundo 
bloco com perguntas sobre temas curriculares192. 

A partir dos resultados gerados pelo protocolo e interpretação dos dados 
dos questionários das categorias temáticas que afloraram, foi possível identifi-
car que alguns docentes compartilham modelos de mundo (MM) comuns, pos-
síveis de ser classificados sob os títulos: pedagógico comunicativo, instrumental 
e de transferencia de responsabilidad y evasivo. O estudo sobre o pensamento 
do professor que tem como objetivo contribuir para a formação do professo-

190 Professor de língua espanhola, Doutor em Didática da Língua e da Literatura pela UB, Espanha. 
191 El pensamiento de profesores brasileños de español. Un Estudio de creencias acerca del currículo de español como 
lengua extranjera en la enseñanza media. (ALMEDA, R. 2015)
192 Adotamos o conceito de “currículo”, com base em três interpretações propostas por Stern (1981 in GARCÍA 
SANTA-CECILIA 2000, p.13): “a) Plano de estudo de uma instituição ou sistema educativo (o currículo escolar, 
o currículo universitário); b) O conteúdo de uma disciplina (o currículo de matemática, história); c) Conjunto 
de fatores que intervém no processo de ensino e aprendizagem: materiais, equipamentos, exames, formação do 
professor […]” (GARCÍA SANTA-CECILIA 2000).



rado193 e para a pesquisa na área da didática e da pedagogia. O interesse por 
aspectos cognitivos do professor originou-se nos anos cinquenta por meio dos 
estudos de P. Jackson (1968) que destacam a relevância em descrever o pen-
samento do professor e o planejamento com o propósito de compreender e 
melhorar as aulas. Cambra et al. (2000) considera que o estudo do pensamento 
do professor busca conhecer as forças subjacentes aos comportamentos do do-
cente para compreender melhor os atos de ensino/aprendizagem. 

1. DISCURSO, ANÁLISE DO DISCURSO (AD) E O DISCURSO 
ESCRITO

Neste estudo empregamos o termo discurso relacionado ao uso da língua, 
seja oral ou escrita e em diversas atividades comunicativas realizadas com 
propósitos específicos em contextos determinados. O discurso é parte da vida 
social e ao mesmo tempo constrói a vida social. A Análise do Discurso (AD), 
também chamada de Linguística textual e Gramática do texto é uma discipli-
na heterogênea194 formada por diferentes abordagens e teorias, considera os 
enunciados textos e não frases ou sequências de frases isoladas. A linguagem 
humana materializa-se em duas modalidades que originam o discurso oral e o 
escrito195. Para o nosso propósito consideramos as diferentes características 
destas modalidades que requerem critérios de análise específicos com diferen-
tes abordagens. (CALSAMIGLIA; TUSÓN, 2004).

2. A PSICOLINGUÍSTICA E A ANÁLISE PSICOLINGUÍSTICA DO 
DISCURSO (APLD) 

A psicolinguística é um ramo da linguística que estuda a correlação entre 
a conduta linguística e os processos psicológicos que subjazem a essa conduta: 
o planejamento, a produção, a percepção e a compreensão da linguagem. (CRYS-
TAL, 2000, p. 463). Cantero & De Arriba (1997) conjugam a Análise do Discurso 
e a Psicolinguística do Discurso (PLD), e a definem como um ramo da Psico-
linguística que relaciona a conduta linguística do emissor que se percebe nas 
formas do discurso com os processos que originam tal conduta. A PLD focaliza 
nos processos que guiam a atividade “normal” do falante adulto de uma língua 
para caracterizar o modelo de mundo (MM) que gerou um discurso concreto. 

193 Escalle (1998) ressalta que o estudo de crenças permite apreciar toda problemática do sistema educativo, per-
mite encontrar anomalias e ratificá-las. Argumenta que o estudo de crenças dos professores e dos alunos deveria 
ser parte do conteúdo e da formação docente.
194 A antropologia linguística, etnografia da comunicação, sociologia, etnometodologia, análise da conversa […], 
são algumas das disciplinas implicadas na AD (CALSAMIGLIA Y TUSÓN, 2004, p. 19).
195 Calsamiglia y Tusón (2004, p. 91) especificam que as características do discurso escrito podem ser analisadas 
nos níveis: a) gráfico; b) morfossintático; c) léxico; d) a organização textual e discursiva. 



Seguindo Bandler & Grinder (1980), Cantero & De Arriba (1997) ressaltam 
que como um mapa que representa esquematicamente um território, os seres 
humanos se movem na realidade. Assim os seres humanos atuam no mundo 
através da representação que temos dele, este mapa permite-nos comprimir a 
realidade que chamam de modelo mundo (MM). De acordo com Harris (1999), 
percepções humanas são subjetivas, o que se percebe é seletivo. Desta forma 
para PNL “o mapa não é o território”, as pessoas veem e reagem de acordo com 
o seus próprios “mapas do mundo” filtrados de forma seletiva, formados por um 
processo que Cantero & De Arriba (1997) chamam de “filtros”196: biológico, cul-
tural e o filtro da experiência individual que atuam na visão coletiva que forma 
dos MM de cada indivíduo. Os filtros atuam simultaneamente mediante proces-
sos de modelagem, chamados de “processo de modelagem da consciência” (PMC), 
e através desses processos que criamos nosso MM, nossa consciência. Outro pro-
cesso, o de “modelagem do discurso” (PMD) atua entre nós e nosso discurso. O 
PMD permite que cada discurso seja um modelo do Modelo. Significa que o PMD 
modela o discurso da mesma forma que o PMC modela a consciência. Os dois 
processos PMC e PMD têm a dupla função mediadora da língua, indicam que a 
modelagem da consciência e do discurso são fenômenos psicolinguísticos de cer-
to modo equivalentes. (CANTERO & DE ARRIBA, 1997, p. 103 -105). 

Cantero & De Arriba (1997) propõem um método empírico de análise, a 
“Análise Psicolinguística do Discurso” (APLD) para interpretar as “pistas” que 
aparecem no discurso e que nos conduzem ao entendimento do MM dos indiví-
duos. São critérios de análise que possibilitam chegar às crenças implícitas dos 
indivíduos que muitas vezes não são conscientes. Trata-se de uma análise que es-
tuda como se relacionam, especificamente, as emissões linguísticas completas – 
os discursos- com a mente do emissor - sua consciência, seu modelo do mundo-. 
Os “processos de modelagem do discurso” dos falantes (PMD) são um reflexo 
dos processos de modelado de suas consciências (PMC). Para efetuar uma boa 
análise do discurso é necessário ir além da simples análise sintática-semântico 
e pragmática do enunciado. Cantero & De Arriba (1997) ampliam estes (PMC) 
inicialmente criados por Bandler & Grinder (1980) e acrescentam a categoria da 
“cosificación” às outras três: generalización, eliminación y distorsión (GCED)197. A 

196 El filtro biológico. El modelo que podemos construir del mundo será determinado por las limitaciones sensoriales 
inherentes a nuestra especie humana. El filtro cultural. Las personas se desenvuelven en un determinado contexto so-
ciocultural fundamental para que sean forjadas sus funciones psicológicas superiores […] El filtro de la experiencia 
individual. Los filtros anteriores se refieren a limitaciones físicas y socioculturales. El ser humano tiene una dotación 
genética única e irrepetible que implica en limitaciones y posibilidades. […] (CANTERO Y DE ARRIBA, 1997, p. 87-89). 
197 Con relación a la generalización, Cantero y De Arriba (1997, p. 109-15) afirma que es un aspecto que aparece 
en el discurso como una “equivalencia”. Es un proceso psicológico que evita la abstracción, permite eliminar todo 
detalle y riqueza de la experiencia original, pasar de lo sensible a lo racional, de lo concreto a lo abstracto. Por eso, 
reconocen también que puede ser una fuente de prejuicios injustificados y, en consecuencia, un empobrecimiento 
del modelo del mundo del sujeto, si no se completa con la discriminación o distinción. El proceso de cosificación, 
también llamado de “nominalización” y lo incluyen dentro de la generalización) La consideran de forma indepen-
diente como otro proceso psicológico y lo definen como “el proceso que consiste en concebir una realidad dinámica, 



identificação dos PMC (GCED) deve partir das expressões linguísticas, chamados 
de “indicadores linguísticos198” (IL) são as manifestações linguísticas mais im-
portantes de cada um dos PMC, são elementos lexicais, fenômenos gramaticais, 
elementos de coerência textual e de adequação pragmática. 

3. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS EM DOIS NÍVEIS

Seguindo os campos teóricos detalhados previamente desenvolvemos um 
protocolo de análise que resumimos no quadro abaixo: 

ETAPA I (análisis cualitativo de los cuestionarios)

Primer nivel: 4 Momentos:

- Acuerdo temático; a) Acuerdo total (↔) b) Acuerdo parcial (±) c) Desacuerdo (≠) d) Sin respuesta (ø)

- Posición del sujeto; por medio de pronombres, formas verbales u otros elementos lingüísticos que 
sean relevantes para el entendimiento del enunciado;

- Conducta discursiva; descripción, explicación, justificación o argumentación;

- Identificación de implicaturas de las preguntas.

Segundo nivel: 2 Momentos:

- APLD (categorización GCED);Generalización, Cosificación, Eliminación, Distorsión. 

- Conclusión en tres apartados: temas de las secuencias; bloques y creencias)

ETAPA II (identificación de categorías y modelos docentes a partir de las secuencias y enunciados ):

Ocho niveles: 1. Identificación y categorización de los temas de las secuencias y enunciados; 2. Iden-
tificación de las orientaciones (positiva o negativa) de las secuencias con base en el primer y segun-
do nivel de análisis de la ETAPA I; 3. Identificación de modelos docentes a partir de las secuencias 
con orientación positiva; 4. Análisis de los modelos docentes con sus “sub temas” en función de las 
secuencias temáticas generadoras. 5. Análisis contrastivo de los grupos de modelos docentes. 6. 
Síntesis de los modelos docentes en grupos de profesores comprometidos y no comprometidos. 7. 
Análisis de los profesores por grupos de modelos docentes y los datos de identificación del “apartado 
I” del cuestionario; 8 Conclusiones.

que está transcurriendo, como algo estático”. De esta forma, a través de este mecanismo nombramos o etiquetamos 
hechos complejos que están ocurriendo. A eliminación trata-se da “ausencia de elementos”, se origina en el proceso 
perceptivo, puesto que nuestra atención es selectiva: orientamos nuestros sentidos hacia escasos estímulos del medio, 
renunciando a otros estímulos potencialmente perceptibles. La distorsión que “altera la representación de nuestras 
experiencias”, identifican el responsable de los cambios perceptivos, ya que nos posibilitan la alteración de la per-
cepción de los datos que nos aportan los sentidos, y permiten formar una nueva realidad, es un proceso de modelado 
metafórico y muchas veces ambiguo, la incoherencia es una distorsión. 
198 Los IL de la generalización son: cuantificadores universales, sustantivos inespecíficos, verbos inespecíficos, im-
personales, declaraciones absolutas, modales, juicios de valor adivinaciones, identificaciones semánticas, identifi-
caciones sintácticas. Los IL de cosificación: sustantivos de referente abstracto, sustantivos postverbales abstractos, 
sustantivos postverbales concretos, pronombres neutros, juicios de valor personales. Os IL de eliminación: elimina-
ción gramatical, eliminación semántica. Los IL de distorsión: incoherencias semánticas, transgresiones semánticas, 
transgresiones formales. O repertorio dos IL é imprescindível para a análise que explanamos a continuação. Pode 
ser consultado em Cantero y De Arriba (1997, p. 144-167) e em Almeda, R. (2015, p. 130-141).



As respostas manuscritas nos questionários pelos professores foram 
transcritas para uma tabela mantendo as particularidades do texto original, 
sem nenhum tipo de correção. Na tabela, identificamos na primeira coluna o 
tema/referente. Em seguida fazemos uma paráfrase em língua espanhola e 
mantemos o texto original. Essa é a primeira aproximação que fazemos ao MM 
da professora.

Dos dois níveis que compõem a Etapa I199 do protocolo, o primeiro está 
composto por 4 momentos analíticos que se relacionam. No primeiro, obser-
vamos o alinhamento ou acordo temático do professor com o referente, atri-
buindo os símbolos ↔ ± ≠ ø200; no segundo momento do primeiro nível iden-
tificamos a “posição do sujeito” nos enunciados através dos pronomes, formas 
verbais ou outros elementos linguísticos. Com esses dados observamos como o 
professor envolve-se na sequência, se é comprometido em responder ou se en-
volve outros “atores”. No terceiro momento identificamos a conduta discursiva 
que prevalece, se seu tom e estrutura são uma descrição, explicação, justifica-
tiva ou argumentação. Essas condutas contribuem juntamente com os pontos 
anteriores para identificação do comprometimento do professor e a descrição 
de suas concepções curriculares. O último momento desse nível verifica-se se 
nas contestações há indícios de identificação das implicaturas201 contidas nas 
perguntas. O segundo nível da ETAPA I é composto por dois “momentos”: a uti-
lização prática dos critérios da APLD e uma conclusão. Iniciamos com a iden-
tificação dos IL que entendemos ser o mais relevante para cada um dos enun-
ciados ou de una mesma sequência. Em seguida categorizamos os indicadores 
com os PMC (GCED). Cada uma dessas categorias indica o que se diz, “o decla-
rado”, no interior das declarações. O processo de “etiquetado (“etiquetagem”) 
permite realizar uma análise que identifica as ideias subjacentes202. Com estes 
critérios fazemos uma análise crítica do denotativo, uma forma de acessar o 
MM do que desejamos descrever. O segundo nível da análise finaliza com una 
conclusão composta por uma recopilação interpretativa das ideais centrais e 
a identificação de blocos temáticos e crenças. Como exemplo, analisamos um 

199 Ao dividir o protocolo em duas “fases” e “níveis” atribuímos ao primeiro termo uma ideia de processo fechado, 
isolado e autónomo. No entanto, consideramos “níveis” os passos na análise estão ligados numa relação de subordi-
nação para que a análise possa progredir. As etapas são unidades autónomas compostas de relações entre os níveis.
200 Quando o acordo é total (↔) interpretamos que representa um alinhamento na mesma direção entre o tema ou 
campo semântica, ocorre uma coerência entre o objetivo da per pergunta e da resposta; quando o acordo parcial 
(±) ente os temas das perguntas e respostas ou estão parcialmente alinhados, mas possuem alguma relação com 
temas secundários; quando ocorre discordância (≠), representa total discrepância com os temas da pergunta. E 
com o símbolo O codificamos o enunciado sem resposta.
201 Implicaturas da pergunta 2 ( Como planifica as aulas para o ano acadêmico?): Consideramos que está implícito 
que: a) o professor realiza uma planificação/planejamento de aulas; b) que realiza uma planificação/planejamen-
to para todo o ano acadêmico e c) que o professor é o responsável por sua própria planificação/planejamento.
202 O “dito” pode significar o contrário do que se percebe em uma primeira leitura (denotação), pode ser também 
que a ideia subjacente em um determinado IL conecte-se a de outra sequência.



dos questionários (PEOF. 01203) do corpus formado por vinte e um professores 
que participaram do segundo estudo que compõe a pesquisa o estudo doutoral 
Almeda, R (2015). Por questão de adequação ao espaço supriremos alguns dos 
“momentos” da análise sem que com isso seja alterada a ideia global do pro-
tocolo. Na primeira sequência de perguntas do questionário indaga-se sobre o 
livro didático e materiais utilizado para o planejamento: identificamos que os 
enunciados apresentam acordo total com o referente, prevalece uma conduta 
discursiva explicativa, o sujeito locutor aparece duas vezes na primeira pessoa 
na forma do possesivo “mi” referindo-se aos “alumnos” e as “aulas”.

1. ¿En tus clases sigues siempre un libro didáctico? 1.1 Si es así ¿qué libro? 
1.2 ¿Por qué este libro? 1.3 ¿Utilizas otros recursos además del libro para planifi-
car tus clases? ¿Por qué?

TEMA PROPUESTO POR 
PREGUNTA

RESPUESTAS: IDENTIFICACIÓN 
DE ENUNCIADOS, CONGRUENCIA 
TEMÁTICA Y PARÁFRASIS

INDICADORES LINGÜÍSTICOS Y 
CATEGORIZACIÓN DEL PMD

1. Utilización de un 
libro didáctico en las 
clases.

1.1. Identificación del 
libro.

1.2. Razones de la 
utilización del referido 
libro

1.3. Utilización de 
materiales diversos 
para planificar;

1.3.1. razón de su 
elección. 

1. ↔ Sim 1.1. ↔ Século XXI 
(Cambio) Virginia Martínez Luque; M. 
Cristina G. Pacheco e Agustin Besti. 
Companhia: Editora Nacional.

1.2. ↔ Este libro es muy bueno, tene 
varios textos para mi alumnos*.

1.3. ↔ Sim, 1.3.1. ↔ para 
enriquecer las aulas na mi clase*.

* cambio de idioma

Paráfrasis: Explica que utiliza el libro 
“Século XXI (Cambio)”, menciona a 
los autores, la editorial y lo considera 
muy bueno por tener varios textos 
para los alumnos. También explica 
que utiliza otros materiales didácticos 
con el propósito de enriquecer sus 
clases.

1., 1.1. (consideramos sin IL)

1.2. Distorsión por transgresión 
formal (todo enunciado) por 
cambio de idioma e incorrección 
gramatical con generalización 
por juicio de valor y cuantificador 
universal.

1.3., 1.3.1. Distorsión por 
transgresión formal (todo 
enunciado) por cambio de 
idioma y generalización por 
verbo inespecífico (enriquecer).

O enunciado 1.2 está “distorcido” na sua forma pela alteração do idioma 
(usa português e espanhol) e incoerências gramaticais (tene varios, na mi cla-
se). A distorisión tem como característica afetar a percepção que o leitor tem do 
texto, gera ambiguidade para identificar o código linguístico. No mesmo sen-
tido das distorsiones está a generalización contida no IL “muy bueno”, que é 
um juicio de valor que se refere a os livros utilizados, os considera como bons. 
São bons livros porque têm “vários textos”. Esta característica do livro tem é 

203 Tem 27 anos, atua há sete anos no ensino de ELE no EM em uma escola privada da região metropolitana do 
Recife, tem nível superior completo e não é licenciada em língua espanhola. Possui o título intermediário de pro-
ficiência na língua espanholado do exame Diploma de espanhol como língua estrangeira (DELE). 



um IL de generalización por cuantificador universal e se destaca por ser um 
argumento inespecífico. Ou seja, o fato de ter muitos textos é o critério adotado 
pela docente para que o material didático seja bom. Por tanto, sabemos que a 
professora utiliza um livro e outros materiais, mas não explicita as razões que 
a levam a utilizá-los em seu planejamento. Por tudo isto é muito provável que a 
docente não faça um planejamento com objetivos determinados, possivelmen-
te segue a proposta do livro sem maiores reflexões sobre o seu papel.

O IL “mucha paciencia” (muita paciência seleciono) é uma distorsión por 
transgresión semántica. Esse IL remete varias possibilidades de entendimento 
do termo “paciência”: poderia ser que professora seleciona os livros com pa-
ciência porque existem muitos e se faz necessário escolher apenas um, ou pode 
que queira referir-se a critérios de escolha, que deveria seguir estes critérios 
com cautela ou paciência. 

2. ¿Cómo planificas tus clases para el año académico?

2. Modo con 
que planifica el 
año académico.

2. ± Com muita paciência seleciono os livros 2 
meses antes de iniciar o ano. Depois faço meu 
planejamento.

Paráfrasis: Explica que planifica dos meses 
antes del comienzo del ano empezar y que lo 
hace con mucha paciencia.

2. Distorsión por transgresión 
semántica. Generalización por 
extrapolación modal y una 
identificación semántica.

Contrastados os dois enunciados desta sequência, identificamos a relação 
entre eleger o livro e fazer posteriormente o planejamento. Isso leva-nos a en-
tender que planejar está associado a seguir o livro e o que é explicado como 
modo de planejamento não é efetivamente relevante para prática docente des-
te informante.

Os enunciados da sequência 3 estão todos em acordo total com o tema 
proposto, apesar de que com pouca ou quase nenhuma especificidade, menção 
ou enumeração dos objetivos de sua programação. A conduta discursiva da se-
quência é explicativa, o sujeito aparece na forma do verbo “espero”, que indica 
uma posição de distanciamento e pouco comprometimento da professora em 
explicitar os objetivos de seu planejamento.

3. ¿Qué objetivos persigues cuando planificas tus clases?

3. Objetivos de 
la planificación 
que realiza.

3. ↔ Espero que todos aprendam

3.1. ↔ o conteúdo através do método 
humanista. 

Paráfrasis: Explica “espera” a que “todos” 
aprendan el contenido por medio del 
método humanista.

3. Generalización por un verbo 
inespecífico y cuantificador universal.

3.1 Cosificación por un sustantivo 
postverbal concreto y cosificación 
por juicio de valor personal.



O IL da sequência 3.1 “o conteúdo” é uma cosificación por um substantivo 
postverbal. Está relacionado a um conjunto de coisas que não são definidas, os 
conteúdos podem ser catalogados de várias formas ou ordens (conceitual..). 
Desta maneira as ideias que se desprendem da declaração distanciam-se do 
referente proposto (objetivos do planejamento que realiza), é imprecisa e 
generalista. 

Na sequência 4 o IL “teoria de Paulo Freire” é uma cosificación por juicio 
de valor. Trata-se de uma etiqueta com valor simbólico positivo. Recurso seme-
lhante à argumentação da sequência anterior que menciona o uso de “método 
humanista”. Esse indicador de cosificación oculta uma grande quantidade de 
temas complexos e relacionados com várias teorias ficando difícil de ser deli-
mitado ou interpretado. Também é impreciso associar a cosificación “teoría de 
Paulo Freire” com os temas das perguntas anteriores como o livro, conteúdos 
e método humanista.

4. ¿En qué teorías te basas para planificar o crear tus clases?

4. Teorías que 
emplea para 
planificar.

4. ↔ Na teoria de Paulo Freire 

4.1. ↔ onde o mesmo cita em um dos seus 
livros “não há saber maior nem pior, há saberes 
diferentes”.

Paráfrasis: Explica que se basa en la teoría de Paulo 
Freire en la cual el educador cita que no “hay saber 
mayor ni peor, hay diferentes saberes”. 

4. Cosificación por juicio 
de valor personal.

4.1. Generalización por 
declaración absoluta.

Consideramos o enunciado 4.1 como IL, uma generalización por declara-
ción absoluta. Este enunciado corrobora a cosificación anterior uma vez que a 
referência pretende ter um valor “incontestável” devido ao prestígio do autor 
(Paulo Freire). Desta forma os detalhes não aparecem. Os três primeiros enun-
ciados da sequência 5 implicam em distorsiones por incoherencia semántica. 
Ocorre uma fuga temática com relação ao tema da pergunta e uma inversão de 
sujeitos uma vez que a professora fala das dificuldades dos alunos e não das 
suas.

5. ¿De qué manera tienes en cuenta las necesidades y carencias de cada gru-
po a la hora de planificar el curso?



5. Elementos 
del aprendizaje 
del alumno que 
toma en cuenta 
a la hora de 
planificar el 
curso.

5. ≠ Não, tenho dificuldades para dar 
aulas, 

5.1. ≠ pois acompanho a turma a 4 anos, 

5.2. ≠ Então eles são ótimos em español*.

5.3. ± Obs. Quando aparece um ou 2 
alunos novatos então mando chegar mais 
cedo e vou colocando em prática o español 
básico*.

5.4 ± (assim os mesmos não se sentem tão 
deslocados na hora da aula).

Paráfrasis: Argumenta que no tiene 
dificultad para dar clases porque 
acompaña el grupo desde hace cuatro años 
y los considera buenos alumnos en lengua 
española. Hace una observación en la cual 
explica que cuando tiene alumnos nuevos 
les pide que lleguen antes para que puedan 
practicar el español básico para que no se 
sientan desfasados en la clase.* cambio de 
idioma

5. Distorsión por incoherencia 
semántica y generalización por 
declaración absoluta.

5.1. Distorsión por incoherencia 
semántica y cosificación.

5.2. Distorsión por incoherencia 
semántica y generalización por 
declaración absoluta.

5.3. Cosificación por tratarse de un 
sustantivo postverbal abstracto y 
generalización por identificación 
semántica.

5.4. Generalización por declaración 
absoluta

A sequência 6 está em total desacordo temático com a pergunta. Esta 
orientação funciona como um reforço para os indicadores linguísticos que in-
dicam distorção e generalización. Ao mencionar o mesmo tema da pergunta 
anterior podemos considerar que o enunciado é uma fuga ao tema proposto. 

6. Apunta alguna necesidad o campo de conocimiento en el que creas nece-
sario perfeccionarte

6. Contenido 
que necesita 
perfeccionamiento.

6. ≠ Sim, o que citei na questão 
anterior. 

6.1. ≠ Sempre aparecem novatos. 

Paráfrasis: Explica citando la 
respuesta de la pregunta anterior: 
“siempre aparecen alumnos 
novatos”

6. Distorsión por incoherencia 
semántica 

6.1. Distorsión por incoherencia 
semántica y generalización por 
declaración absoluta.

O acordo temático entre a pergunta 7 e a resposta é total. O sujeito nar-
rador aparece intensificado em primeira pessoa do singular. É uma sequência 
de caráter argumentativo e as respostas indicam que a professora considerou 
as implicações da pergunta (os professores têm necessidade formativa para 
desenvolver suas práticas). De forma geral ao prevalecer às generalizações é 
possível que a professora queira evitar falar de suas reais dificuldades em sala 
e nas ações de planejamento. 



7. ¿Cuál es tu mayor dificultad como profesor de español en la Enseñanza 
Media?

7. Dificultades 
que tiene como 
profesor de E/LE 
en la EM. 

7. ↔ Nenhuma Pois minhas aulas são 
dinâmicas para prender a atenção do 
aluno.

7.1. ↔ Uso os métodos tradicionais e 
humanista. 

7.2. ↔ Assim faço da minha aula 
uma diversão sem sair do assunto 
planejado.

Paráfrasis: Argumenta que no tiene 
ninguna dificultad como profesora 
porque sus clases son dinámicas para 
retener la atención del alumno. Dice 
que utiliza los métodos tradicionales 
y humanistas. Argumenta también 
que con estos métodos su clase es un 
“divertimiento” sin salir del asunto 
planificado. 

7. Generalización por cuantificador 
universal y juicio de valor. Distorsión 
por transgresión semántica.

7.1. Generalización por verbo 
inespecífico. Cosificación por juicio 
de valor personal.

7.2. Distorsión por transgresión 
semántica. Generalización por 
verbo inespecífico e identificador 
semántico

A última proposição do questionário não tem um referencial determinado. 
O enunciado 8 começa com uma relação de distorsión e incoerência semántica 
entre a negação (não) e a reposta. A professora nega ter algo que dizer e logo 
em seguida, utilizando a primeira pessoa (quero) para justificar “o prazer que 
tem em dar aula de espanhol”. Esta parte do enunciado é uma generalización 
por declaração absoluta na qual a informante expressa uma relação de estabi-
lidade ao desenvolver sua prática docente: “adora” o que faz. De certa forma é 
uma declaração incompatível com as declarações absolutas. 

8. Otras observaciones que te parezcan oportunas sobre estos temas

8. “Libre” 
y todos los 
anteriores:

8. Não, Apenas quero relatar que dar 
aulas de español* é o que adoro fazer. 

8.1. Então tudo fica mais fácil e prazeroso.

Paráfrasis: justifica que no tiene otras 
observaciones, pero quiere hacer el 
registro que le encanta dar clases de 
español y por ello todo queda más fácil y 
placentero.* cambio de idioma

8. Distorsión por incoherencia 
semántica. Generalización por 
declaración absoluta. 

8.1. Generalización por cuantificador 
universal. y por juicio de valor

As ideias centrais explicitadas pela professora no questionário se resu-
mem em: Usa o livro (Século XXI, Cambio, Editora Nacional) e o considera 
muito bom porque contém vários textos. Também utiliza outros materiais de 
ensino que têm a função de enriquecer as aulas. Faz seu planejamento muito 
pacientemente selecionando os livros dois meses antes do início do ano. O ob-
jetivo do planejamento é que todos os alunos aprendam o conteúdo através 



da abordagem humanística com base na teoria de Paulo Freire. Ela não tem 
nenhuma dificuldade em seu trabalho de professor de ELE. Considera que seus 
alunos são “ótimos”. Os alunos novatos precisam atenção especial para apren-
der o “espanhol básico”. Suas aulas são dinâmicas, divertidas e captam a aten-
ção dos alunos. Pelo fato de utilizar o método humanista a professora faz aulas 
divertidas sem sair do assunto planejado. Adora dar aula de espanhol e por isso 
considera o trabalho docente fácil e prazeroso. Com base na análise de IL e PMC 
foram identificadas as seguintes crenças implícitas nas declarações da: plane-
jamento é difícil sem uma clara definição, acredita que planejar é uma ativida-
de docente que está relacionada com a escolha de livros didáticos, de materiais 
complementares teorias educacionais e métodos de ensino. Esta ideia de planeja-
mento reside principalmente nas respostas das sequências de 1, 2, 4 e 7. Estas 
ideias tomam forma nas generalizações e distorções que definem o MM sobre 
o currículo de ELE de forma difusa e inespecífica. A segunda crença refere-se 
à regência das aulas: as aulas são dinâmicas e divertidas porque se baseiam na 
teoria de Paulo Freire, no método humanista e tradicional o que assegurar, que 
as aulas sejam boas e bem sucedidas. Esta crença extrai-se a partir das respostas 
3, 4, 7 e 8, onde prevalecem as generalizações, as “cosificaciones” e distorções 
com o referente. Possivelmente a informante não se sente confortável em falar 
sobre um assunto que não domina com precisão e utiliza “etiquetas, rótulos de 
prestígio” como as “coisificaciones” que parecem funcionam em seu MM como 
projeções, como quisesse utilizar algumas teorias, mas não as conhece de fato. 
Há, portanto, no MM da professora uma vaga ideia de como planejar, é mui-
to possível que careça de elementos teóricos para uma transposição didática 
consciente de conteúdos e objetivos. 

4. ANÁLISE DOS MODELOS DOCENTES EM FUNÇÃO DAS 
SEQUÊNCIAS TEMÁTICAS GERADORAS

A ETAPA I do protocolo permite identificar e categorizar uma série de con-
dutas que afloraram (temáticas geradores) a partir das respostas ao questioná-
rio. Com base nesta etapa trazemos, de forma resumida, os modelos docentes 
do nível 4 da ETAPA II: Estes modelos afloraram principalmente dos enuncia-
dos de temas e relações subjacentes geradas a partir da APLD. Modelo: transfe-
rência de responsabilidade: trata-se de um tipo “evasão”. Os enunciados eviden-
ciam a frequente ocorrência de enunciados onde “os alunos” e os “outros” são 
os responsáveis por situações consideradas problemáticas ou por dificuldades 
enfrentadas na prática docente com as questões de aprendizagem e do con-
texto escolar (carga horária, recursos materiais, motivação...). Esse grupo de 
professores estrutura-se sob uma crença comum: as dificuldades e os proble-
mas inerentes à aprendizagem e contexto educacional são da responsabilidade 



dos estudantes e de outros. Modelo: pedagógico e comunicativo: os docentes 
coincidem que necessitam formação para “dar uma aula” que seja para o uso 
efetivo, “para a vida real”. Os professores deste modelo se alinham sob uma 
crença que necessitam saberes docentes para realizar uma prática na qual o 
aluno se motive e seja no centro da aprendizagem de habilidades linguísticas e 
competência para o uso do espanhol. Modelo: ensino instrumental: este modelo 
não contempla o ensino do ELE no EM com fins educativos. O foco do ensino 
está em ações pré-comunicativas ou em habilidades específicas como aprender 
a ler para responder questões do livro ou da prova, para aprender a gramática, 
vocabulário... Identificamos neste grupo a crença de que o planejamento do 
curso é realizado com base na divisão de conteúdos do livro adotado para ser 
cumprido em espaço de tempo determinado (ENEM, Vestibulares). Modelo: 
evasivo, não comprometido: este modelo sintetiza a dificuldade que os docen-
tes tiveram em refletir sobre os temas curriculares. Identificamos a falta de 
motivação de alguns em responder às perguntas, a ausência de terminologia 
específica ao campo do currículo de línguas estrangeiras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estes modelos são resultados parciais do protocolo criado para descrever 
o pensamento dos professores de ELE sobre o currículo. Entendemos que estes 
dados podem ser uma referência para reflexões e propostas para o currículo 
na formação inicial e continuada de docentes ELE. Acreditamos que a forma-
ção de professores com base cognitivista e com foco na competência comuni-
cativa deve partir de descrições dos contextos, da atuação dos docentes, do 
pensamento dos docentes e de suas necessidades. Por outro lado, validamos o 
protocolo criado e a APLD como ferramenta eficaz para descrever e interpretar 
fielmente da parcela que inicialmente não vemos: o pensamento docente.
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O EIXO ‘LEITURA’ E OS APORTES (OU 
NÃO) DAS FORMAÇÕES CONTINUADAS

Carlos Eduardo Barbosa Alves204 

INTRODUÇÃO

O tema da formação continuada dos docentes da educação básica despon-
ta como um assunto bastante recorrente nos debates do campo da educação. 
As inquietações relacionadas à contínua formação desses profissionais dima-
nam, na maioria das vezes, da circunstância de que a construção de um siste-
ma educacional que acolha a todos tem provocado alterações significativas na 
composição do público escolar. A inclusão de grupos antes situados à margem 
do processo educativo confronta o modelo de educação, incluindo as práticas 
docentes, por vezes, cristalizadas. Some-se a isso a velocidade na produção de 
conhecimento e as modificações aceleradas de caráter social, político e econô-
mico em um mundo interconectado e diversificado. 

Nesse contexto de mudanças, Behrens (2005) postula que o professor pre-
cisa refletir sobre suas práticas e procurar caminhos e alternativas para cons-
truir novas propostas metodológicas que visem a um ensino que promova a 
formação de um cidadão competente e disposto a contribuir na construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária.

1. FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIÇO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA: POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES 

A oferta de formação continuada de professores, no estado de Pernam-
buco, vem se configurando nos últimos anos pela elaboração e vivência de 
momentos sistemáticos de estudos com vistas ao aprimoramento docente. No 
componente curricular de Língua Portuguesa, a Secretaria de Educação do Es-
tado de Pernambuco (SEE) oferece bimestralmente cinco horas de formação 
aos profissionais que trabalham com o referido componente. Esses encontros 
são realizados por formadores especialistas lotados nas Gerências Regionais 
de Educação (GRE) e se pautam nos conteúdos postulados nos Parâmetros 
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Curriculares de Pernambuco de Língua Portuguesa -PCPE/LP (PERNAMBUCO, 
2012)205 . Os PCPE/LP apresentam uma organização estrutural em seis eixos 
de trabalho. São eles: 1. Apropriação do Sistema Alfabético; 2. Análise Linguís-
tica (eixo vertical); 3. Oralidade; 4. Leitura; 5. Letramento Literário; 6. Escrita. 

Com um foco numa visão interacionista de língua, os PCPE/LP deixam 
evidente que a proposta de ensino neles contida “considera a natureza social 
e interacional da linguagem, [fato que] toma o texto como objeto central de 
ensino e privilegia práticas de uso da linguagem na escola” (2012, p. 14). Essa 
concepção de língua, por si mesma, já requer um posicionamento diferente dos 
professores de língua materna. Um motivo disso seriam as implicações decor-
rentes dessa acepção de linguagem que, como desdobramento, incidem direta-
mente na concepção de texto e de ensino, inclusive.

É sobre o eixo ‘Leitura’, suas discussões veiculadas nas formações e seus 
reflexos em sala de aula que nos debruçamos neste artigo, fazendo um recorte 
e apresentando os dados obtidos especificamente no eixo em tela, a partir da 
dissertação ‘Formação continuada em serviço: contribuições para a prática pe-
dagógica de Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino Fundamental’, desen-
volvida no âmbito do ProfLetras (Programa de Mestrado profissional em Le-
tras) e que teve como objetivo principal analisar quais os efeitos das formações 
continuadas na prática dos professores de Língua Portuguesa, refletindo sobre 
a oferta dessas formações e a efetivação, ou não, em sala de aula dos conceitos 
veiculados nelas.  

Essa conjuntura nos incitou alguns questionamentos que impulsionaram 
esta pesquisa: De que forma as discussões sobre análise linguística, prove-
nientes das formações de Língua Portuguesa, se materializam em sala de aula? 
Quais as contribuições possíveis advindas das formações continuadas que lhes 
são oferecidas? Um primeiro ponto a ser considerado é a concepção de Língua 
que subjaz à prática dos educadores. Vejamos um panorama sobre algumas 
concepções de Língua e outros conceitos decorrentes delas.

1.1. Acepções de Língua: interface com os tipos de ensino.

A concepção de língua adotada pelos educadores revela muito sobre a pos-
tura de ensino assumida por eles e está intrinsicamente ligada ao contexto his-
tórico e ideológico no qual cada um construiu suas experiências. Também, as 
práticas de linguagem materializadas em sala de aula são consequências des-
sas posturas, embora, muitas vezes, os próprios professores não saibam enun-
ciar ou tenham pouca clareza sobre as teorias/concepções que sustentam suas 

205 Os PCPE/LP orientam o processo de ensino e aprendizagem e as práticas pedagógicas de LP em sala de aula. 



práticas. Nesse sentido, vale a pena um resgate das concepções sobre a Língua, 
à luz das contribuições de Travaglia (2008) e Koch & Elias (2013). Vejamos:

A. Língua como representação do pensamento: A primeira acepção de 
Língua remonta à ideia de espelho do pensar. Esse entendimento é simplista 
porque ignora a complexidade existente entre a língua e a cognição humana. O 
foco dessa concepção se coliga à uma proposta de ensino de caráter prescritivo 
(KOCH; ELIAS, 2013), cujo objetivo é evitar que o aluno cometa erros de lin-
guagem, conhecendo as “regras a serem seguidas para a organização lógica do 
pensamento e, consequentemente, da linguagem [uma vez que]... são elas que 
se constituem nas normas do falar e escrever ‘bem’ ” (TRAVAGLIA, 2008, p. 21).

B. Língua como estrutura (Assujeitamento): Nessa segunda concepção, 
Língua é percebida como código, instrumento de comunicação, somente. Ela 
se estrutura no tripé mensagem, emissor e receptor. Nessa segunda concepção 
de Língua, o ensino se configura pelo seu teor descritivo (KOCH; ELIAS, 2013), 
demonstrando como acontece o funcionamento estrutural dela e as regras por 
ela estabelecidas. Travaglia (2008) resume bem essa acepção ao propor que 
a concepção de língua como estrutura se limita ao funcionamento interno da 
mesma, separando o sujeito do seu contexto social. 

C. Língua como lugar de Interação: Nessa última visão, a Língua é con-
cebida como ponto de diálogo entre interagentes que fazem uso da linguagem 
não só para exprimir um pensamento ou repassar informações a outros, mas 
também, para interagirem, levando em consideração os fatores e as condições 
de produção do discurso. Assim sendo, o ensino da Língua fundamenta-se num 
teor produtivo, pois objetiva um trabalho de desenvolvimento de habilidades 
linguísticas, considerando o aluno um sujeito histórico e ativo que se inter-re-
laciona com outros e se constituindo por intermédio dessa interação em diver-
sas práticas sociais. 

Essa última concepção de Língua foi ganhando cada vez mais espaço e 
hoje, é a concepção que deve permear o trabalho com a língua materna na sala 
de aula, nos seus diversos eixos, inclusive no eixo Leitura. É sobre esse eixo que 
teceremos algumas considerações.

2. EIXO LEITURA: DIÁLOGANDO COM AS ESTRATÉGIAS DE 
LEITURA

Além dos conhecimentos prévios (também chamados de conhecimentos 
de mundo ou enciclopédicos), o leitor precisa ainda acionar conhecimentos 
de outras naturezas, tais como o conhecimento linguístico e o conhecimento 
sociointeracional. Sobre essa mobilização tripla de conhecimentos, Kleiman 
(2002) acentua que 



A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimento 
prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. E 
porque o leitor utiliza justamente diversos níveis de conhecimento que interagem entre si, a leitura 
é considerada um processo interativo (KLEIMAN, 2002, p. 13).

Cada um desses conhecimentos deve ser percebido como auxiliar no pro-
cesso de construção de sentidos. Face à necessidade de lidar com diversos ti-
pos de conhecimentos, de modo simultâneo, é preciso que o leitor acione dife-
rentes estratégias e procedimentos adequados para que possa processar com 
eficiência os textos lidos, com vistas à compreensão. Nesse sentido, é tarefa 
do professor viabilizar o uso dessas estratégias em sala de aula, atendendo a 
uma variedade de propósitos inseridos em diversas situações interativas. Va-
mos discorrer sobre o que são as estratégias de leitura e quais são elas, sob a 
perspectiva dos estudos e contribuições de Isabel Solé.

2.1. Estratégias de leitura: a contribuição das investigações de Solé

Solé (1998) define estratégias de leitura como procedimentos cognitivos 
e metacognitivos complexos, já que implicam a capacidade de refletir e orga-
nizar, planejar nossa própria atuação enquanto lemos. Conforme evidenciado 
pela autora, essas estratégias envolvem, minimamente, duas condições essen-
ciais: “autodireção – a existência de um objetivo e a consciência de que esse 
objetivo existe- e o autocontrole, isto é, a supervisão e a avaliação do próprio 
comportamento em função dos objetivos que o guiam e a possibilidade de mo-
dificá-lo em caso de necessidade” (p. 69).

Sem nos propormos a esgotar as diversas estratégias, trazemos a seguir 
um extrato das mesmas e que podem ser utilizadas nas mais diversas ativida-
des de leitura (cf. SOLÉ, 1998):

A – Antes da Leitura (Estratégias para que o leitor ative os seus conhecimentos prévios relevantes e 
sinta-se instigado a assumir o seu papel ativo no processo de leitura)

B – Durante a Leitura (Estratégias que permitem ao leitor estabelecer inferências, rever e com-
provar, ou não, suas hipóteses enquanto lê, construindo, assim, uma interpretação que auxilie na 
resolução de um problema):

C – Depois da Leitura (Estratégias que se predispõem a unificar a unificar as etapas anteriores)

Finalmente, para continuar compreendendo depois da leitura do texto, 
cabe ao professor retomar os objetivos propostos para a leitura, reconhecer 
com os alunos a ideia principal do texto e, também, sugerir a produção de um 
resumo. Isso corrobora com o pensamento de Solé, que nos indica que:



ensinar a formular e a responder perguntas sobre um texto é a estratégia essencial para uma leitura 
ativa, pois o leitor capaz de formular perguntas sobre o texto está mais capacitado para regular seu 
processo de leitura e, portanto, poderá torná-lo mais eficaz (SOLÉ, 1998, p. 155).

Por fim, consideramos que a exploração textual pautada num trabalho 
com as estratégias de leitura indicadas por Solé possa contribuir para a forma-
ção de leitores competentes de diferentes gêneros textuais, capazes de definir 
objetivos para sua leitura e saber como atingi-los, que se interrogam sobre a 
sua própria compreensão, estabelecendo relações entre o que leem e os seus 
conhecimentos prévios.

2.2. Estratégias de leitura: ampliando o diálogo com o aporte de 
Kleiman

Como já explicitado, a leitura é uma atividade que, além de requerer do lei-
tor habilidades de natureza linguística (reconhecer palavras, estruturas sintá-
ticas, etc.), requer, também, habilidades extralinguísticas (ativar conhecimen-
tos prévios, estabelecer objetivos para a leitura, etc.). Note-se o entendimento 
de Kleiman (2011) quando afirma que 

“A leitura é considerada um processo interativo, no sentido de que os diversos conhecimentos do 
leitor interagem em todo momento com tudo aquilo que vem da página para chegar a compreen-
são. A leitura não é apenas a análise das unidades que são percebidas para, a partir daí, chegar a 
uma síntese” (p. 17-18).

Desse modo, espera-se que a ativação das estratégias de leitura leve o lei-
tor a refletir sobre as relações de sentido de um texto enquanto unidade se-
mântica e a estabelecer a relação existente entre os fatores linguísticos e extra-
linguísticos. A partir dessa perspectiva, a autora salienta que 

Quando falamos de ESTRATÉGIAS DE LEITURA, estamos falando de operações regulares para abor-
dar o texto. Essas estratégias podem ser inferidas a partir da compreensão do texto, que por sua vez 
é inferida a partir do comportamento verbal e não verbal do leitor, isto é, do tipo de respostas que 
ele dá a perguntas sobre o texto, dos resumos que ele faz, como também da maneira com que ele 
manipula o objeto: se sublinha, se apenas folheia sem se deter em parte alguma, se passa os olhos 
rapidamente e espera a próxima atividade começar, se relê. (KLEIMAN, 2002, p. 49)

A autora faz um agrupamento das estratégias em cognitivas e metacogniti-
vas. Vejamos de maneira sucinta as características de cada uma delas. Entende-
-se por estratégias metacognitivas (KLEIMAN, 2002) aquelas realizadas tendo 
algum objetivo em mente, sobre as quais temos controle e condição de dizer e 
explicar a ação. As várias atividades das quais o leitor pode utilizar-se quando 
não entende um texto são pistas indicativas que uma estratégia está sendo usa-
da para conseguir eficiência na leitura. 



As estratégias cognitivas (KLEIMAN, 2002), por sua vez, são aquelas 
operações realizadas automaticamente, inconscientemente pelo fato de o lei-
tor não ter chegado ainda a um nível consciente do seu uso para alcançar um 
objetivo de leitura. Pode-se dizer que as estratégias cognitivas mobilizam um 
conhecimento implícito, quase impossível de verbalizar, justamente por não 
termos controle consciente, nem refletirmos sobre ele.

Consideramos, pois, o processo de leitura como um conjunto de estraté-
gias cognitivas e metacognitivas de abordagem do texto. Nessa medida, Klei-
man (2002) reforça que 

o ensino estratégico de leitura consistiria, por um lado, na modelagem de estratégias metacogniti-
vas, e, por outro lado, no desenvolvimento de habilidades verbais subjacentes aos automatismos 
das estratégias cognitivas. (p. 50).

A modelagem das referidas estratégias não se resumiria a moldar um ou 
outro procedimento, mas reproduzir sistematicamente em sala de aula as con-
dições que dão ao leitor proficiente a maleabilidade e autonomia necessárias e 
indicativas da variedade de recursos disponíveis ao leitor. 

Por fim, vemos que os estudos e orientações oficiais acenam para uma 
prática que enseja uma abordagem mais ampla no que se refere ao ensino de 
leitura. 

Como a efetivação dessas concepções pode ser percebida em sala de aula? 
Quais elementos evidenciam práticas linguísticas centradas na interação? A se-
guir, nos deteremos sobre as observações em sala de aula e que constituíram o 
corpus que serviu de análise para a pesquisa, mais detidamente nos aspectos 
alusivos ao eixo leitura, foco deste artigo.

3. LEITURA? PRESENTE! (OU NÃO?)

Segue-se a observação em sala de aula, com um enquadre voltado para 
o eixo ‘Leitura’, obtido a partir dos registros feitos durante três aulas, numa 
sequência de doze aulas. Os alunos estão enfileirados e foram orientados pela 
professora a manusearem o livro didático de Língua Portuguesa para obser-
varem o cartum ‘Os Brasis’ contendo vários elementos da diversidade social e 
cultural do país. Segue-se ao cartum uma série de questões a ele relacionadas 
e a sua temática. O foco do trabalho seria a leitura e compreensão dos textos. 
Vejamos as orientações da professora (P) para a atividade:

P – Olha só, pessoal! Vocês vão fazer duplas com os colegas e vão observar e tentar 
entender o texto!



Os alunos se organizam em duplas e fazem a leitura, conforme lhes foi so-
licitado. Retomando a atividade, a professora diz:

P - Gente, alguém pode ler em voz alta essa parte que (diz apontando para o car-
tum) está falando da temática da Unidade? Só essa primeira parte! Vamos lá! Quem 
vai fazer a leitura? Em voz alta! Vamos lá? [...] (Alguns alunos fazem barulho ao 
fundo da sala)
P – Psiu! Ouçam porque a gente vai começar a entender o texto! Vamos lá?

Um aluno começa a ler em voz alta o trecho indicado (um parágrafo com 
uma breve apresentação da temática retratada no cartum) pela professora, 
que, em certo momento da leitura, pede que os outros alunos fiquem atentos. 
Ela reforça que é preciso ‘entender’ o texto. 

Nesse trecho da aula podemos perceber indícios da concepção de língua 
assumida pela docente. Há uma ênfase em ler em voz alta para ‘entender’ o 
texto. É como se o entendimento do texto prescindisse apenas da leitura em 
voz alta. É uma visão de linguagem um tanto limitadora (língua como código) 
pois a língua é sim um código com elementos que o permeiam (canal, referente, 
signo, etc.), mas não somente um código. O gênero textual trabalhado (cartum) 
requer uma abordagem muito mais discursiva e analítica do que descritiva ou, 
tão somente, a oralização do parágrafo introdutório da unidade do livro didáti-
co. Em seguida, a professora faz as considerações sequentes:

P - Atenção, todo o nono ano! Então, vocês perceberam pela leitura desse cartum o 
Brasil dividido... de que maneira? Como é que ele está dividido? [...] 
Aluno 1 –Dois Brasil.
P – Isso mesmo! Dois Brasis! Como é que a gente vê esse cartum? Vamos falar? Va-
mos falar um pouco e depois, a gente faz a análise dessas questões...Wilton*, o que 
você consegue ver aqui?... (Dirige-se ao aluno mostrando o cartum)
Wilton - O quê, professora? Eu não fiz...
P - Não? Não fez? Vejam bem, levante a mão quem conseguiu responder do 01 ao 
10? (Apenas cinco estudantes). Quem está em dúvida em alguma questão? (Vários 
estudantes levantam as mãos). Tentem em dupla, terminem e a gente faz a corre-
ção, ok?
* Os nomes dos alunos foram substituídos por outros de caráter fictício.

Infelizmente, a discussão introdutória, que podia ser feita a partir da mo-
bilização dos conhecimentos prévios dos estudantes, por exemplo, acabou não 
existindo. Perguntas como ‘Quem sabe qual o gênero que estamos estudando 
hoje?’, ‘Quem sabe o que é o cartum?’, ‘Quais os elementos que estão presen-
tes neste cartum?’, ‘Cartum e charge são a mesma coisa? ’, poderiam ativar os 



conhecimentos prévios dos estudantes e motivá-los para a leitura. Afora que é 
por meio de práticas escolares, que partem do princípio da interação, que as 
informações e conhecimentos que os alunos já trazem se consubstanciam com 
os novos conhecimentos possíveis divulgados por meio de um texto. 

Nesse momento da aula, também foi desconsiderada uma vivência dos 
momentos formativos, pois o gênero charge, que poderia ser exemplificado 
como um contraponto ao gênero cartum, foi utilizado juntamente com outros 
gêneros, em atividades de análise e discussões, nas formações continuadas 
realizadas pela GRE. O recorte abaixo, que corrobora o exposto, foi colhido da 
terceira formação continuada, realizada no mês de agosto de 2016. Segue o 
Quadro A206, contendo a fala da formadora.

(Após leitura de alguns gêneros textuais e elaboração de algumas questões, em pe-
quenos grupos, os professores, se organizam em semicírculo para socialização das 
leituras. Feita a apresentação do grupo 1, a formadora prossegue a atividade)
F – ... Então... o grupo dois vai comentar um pouquinho agora, sobre essa questão 
de mediar (a leitura), pensando no seguinte... trabalhar esse texto em sala de aula, 
com esse fo:::co, esse objetivo me:::smo, com essa charge pra que eles distingam 
o que é o fato e o que é opinião dada sobre o fato...a opinião dada pelo chargista 
através da charge... a intenção dela é de fazer humor, uma ironia, né?... é de fazer 
alguma crítica a um determinado tema, a um determinado fato que tá em evidên-
cia na sociedade, por isso que essa atividade tá proposta... essa identificação das 
marcas linguísticas, mas também eu vou ver a intenção do gênero... do produtor do 
texto... tá? Aí, eu peço para que o grupo dois que digam... comente mais sobre as 
questões que produziram, como se fosse a mediação na sala de aula...

Quadro A

Nota-se que os professores, incluindo a professora em tela, tiveram a opor-
tunidade de discutir em grupo o teor da charge, bem como, interagirem e socia-
lizarem impressões sobre o que leram. Em conjunto, foram estimulados a pen-
sar em atividades/ questões, tendo como base um gênero textual e partindo 
de um entendimento mais amplo de compreensão, pois a “questão de mediar”, 
explicitada pela formadora, remonta, discursivamente, à concepção interativa 
da língua. Em tempo, fez-se por parte da formadora, um apanhado geral sobre 
a caracterização da charge. Na sequência das atividades, nas três aulas obser-
vadas e analisadas, os estudantes voltam-se para as questões do livro didático 
em dupla e, após alguns minutos, a professora retoma os trabalhos:

206 Os quadros seguidos por letras são referentes a enxertos da fala da formadora nas formações continuadas de 
língua portuguesa ofertadas nos III e IV bimestres de 2016. 



P – Pronto? Atenção, todo mundo vai ter que falar! Agora é você, Mário* (dirige-se 
a um aluno). Estamos falando de Brasil, percebeu o tema? Olha a frase: (lê a frase) 
“Este é o melhor país do mundo” Você concorda com essa frase? Por quê? Diga!
Mário – Porque... posso pensar mais?
P – Pode pensar, depois você fala. (Dirige-se à turma)
P – Vejam bem, nosso país é um país de dimensões continentais, né isso? É um país 
de fazer inveja a qualquer outro. É um país de muitas riquezas..., mas onde é que 
se meteu a riqueza do país? Vejam a afirmação que está aqui. ‘ Um país tão grande 
e com um vasto litoral e com a maior reserva hídrica e vegetal do mundo. O que é 
hídrica? (Pergunta a uma aluna)
Aluna 2 – De água...
P – Isso... de água. Vamos lá! Tem tudo pra dar certo. Por que é que não dá certo? ’ 
(Pergunta dirigindo-se à outra aluna).
(Aluna 3) – Porque os homens usam pra fazer o mal e não pra fazer o bem.
P - Ok! Ok! Vamos iniciar então a correção das questões... vamos lá... primeira ques-
tão, atenção! Olhem. ‘O cartum retrata dois Brasis: um maior e um outro menor. Le-
tra “a”, em qual dos Brasis está o maior número de pessoas? ’ (Dirige-se aos alunos)
Alunos 4 e 5 – Maior
Alunos 3 e 4 – Meno::::r!
Vários alunos – Maio::::r
P - Olhem! Vejam bem... isso! É só olhar pro mapa... aliás, nem precisava olhar pra 
esse cartum, não é, pra ter essa constatação! Por que, qual é o maior número? Rico 
ou pobre? (Dirige-se para os alunos)
Alguns alunos - quem é pobre!
P – Então! (...) Letra “b” ‘ O que é que os dois Brasis representam em relação à rea-
lidade brasileira?’ Elisa*? (Dirige-se a uma aluna)
Elisa - ah... porque existe rico e pobre.
P – Sim. Muito bem!

Notamos aqui, tentativas de se estabelecer um diálogo entre os pares por 
meio de proposições como “você concorda com essa frase? Por quê?”, “Tem 
tudo pra dar certo. Por que é que não dá certo?”, mas com pouco sucesso, já 
que as respostas, quando obtidas, são de natureza superficial. As posturas dos 
estudantes espelham que eles não se aperceberam das nuances constitutivas 
do cartum trabalhado na aula, possivelmente pela falta de familiaridade com 
esse gênero textual. Os PCPE/LP (2012b) já indicam que o professor deve tra-
balhar contemplando a diversidade de gêneros e de tipologias textuais, tendo 
como ponto catalisador o desenvolvimento de “práticas em espiral que vão re-
tomando, acrescentando, consolidando conhecimentos, fazendo avançar para 
o desenvolvimento de habilidades ou domínio de conteúdos mais complexos” 
(p. 71).

Pelo teor discursivo que circunda as perguntas e abordagens da professo-
ra nesse momento da aula, nota-se o uso, ainda que tímido, de estratégias de 



leitura (fazer predições/levantar hipóteses). As estratégias de leitura, confor-
me já explicitado, devem ser utilizadas numa perspectiva auxiliar no processo 
de construção de significados sobre o texto que pretendemos entender (SOLÉ, 
1998). Esses passos de tentativa em estabelecer uma interação entre os estu-
dantes e o texto podem, também, ser remetidos aos momentos de formação 
continuada dos quais a professora fez parte. Entremeamos as considerações 
com mais um enxerto da terceira formação continuada na qual, conforme de-
monstrado no Quadro B, abaixo, a formadora evidenciou em sua fala que:

(Tecendo considerações após leitura de um slide, dirige-se para o grupo de aproxi-
madamente 25 professores, dentre os quais estava a professora observada.) 
(F) – Nessa perspectiva do ensino de leitura [interação], é fundamental a mediação 
do professor para os estudantes produzirem sentido para os textos que leem. Nas 
atividades, você deve ensinar nessa ótica da mediação, porque enquanto mediado-
res, nós vamos contribuir, nós vamos ajudar o nosso aluno a pensar também nesses 
sentidos... a construir sentidos a partir do que eles leem.

Quadro B

Dessa feita, percebe-se uma interferência positiva, ainda que sutil, das for-
mações continuadas na prática da docente. Tais formações, certamente, têm 
sido um ponto por meio do qual novos e antigos conceitos, subjacentes à prá-
tica da professora observada, estão se articulando, se atualizando. Segundo 
Behrens (2005), a formação continuada, percebida como parte do desenvolvi-
mento profissional e que acontece ao longo da atuação docente, pode possibi-
litar um novo sentido à prática pedagógica.

No desfecho das atividades, a professora inicia a correção das questões 
propostas no livro. Para responder a primeira questão, bastava aos alunos 
voltarem ao texto e recuperarem a informação que lhes foi solicitada, estabe-
lecendo relação entre o que lhes foi perguntado e os elementos gráficos que 
compunham o cartum. Embora pareça elementar, haja vista as afirmações da 
professora: “É só olhar pro mapa... aliás, nem precisava olhar pra esse cartum, 
não é, pra ter essa constatação”, o processo de compreensão leitora baseia-se 
em procedimentos básicos de reconstrução de sentidos do texto, que muitas 
vezes, se estabelece em informações cujos elementos textuais estão explícitos, 
mas associados a imagens, infográficos ou ilustrações, o que requer mais aten-
ção e mobilização de outras habilidades.



4. CONCLUSÕES

Vemos, ao fim, que a proposta de trabalho com o eixo ‘Leitura’ não se con-
cretiza, ainda, na sala de aula observada, apesar das discussões e proposições 
nessa direção, nos momentos formativos. Acreditamos que a forte tradição de 
trabalho com aspectos superficiais da leitura na qual se ancora a prática da 
professora seja o empecilho para tentativas de um fazer que redimensione essa 
perspectiva. 

As análises desta categoria revelam que os caminhos para a abordagem da 
leitura seguem as percepções que o professor tem sobre a língua e, em decor-
rência disso, sobre leitura. Logo, a leitura não pode ser percebida como uma 
atividade mecânica cuja finalidade seja, apenas, responder alguns questio-
namentos. Para além da decodificação do escrito, ela é um processo ativo, de 
construção de sentidos e que propicia aos sujeitos formas de inserção e parti-
cipação nos mais diversos espaços.

Nas formações continuadas, reconhecemos mostras que indicam ao pro-
fessorado ali presente, incluindo aqui a professora que foi sujeito desta pesqui-
sa, orientações para um trabalho guiado pela concepção de leitura enquanto 
lugar de interação e construção de sentidos.

Os momentos de coleta de dados nos revelaram o desdobramento das for-
mações continuadas em sala de aula, nos levando a refletir sobre a materiali-
zação dos conceitos e procedimentos difundidos nesses momentos formativos. 
Podemos dizer que a oferta das formações contínuas necessita de prossegui-
mento, pois representa um investimento no aperfeiçoamento dos professores 
da rede de ensino, e isso é inegável. Todavia, as formações carecem de alguns 
ajustem, haja vista as limitações constatadas pela pesquisa. Consideramos que 
tais ajustes sejam de caráter logístico e operacional: periodicidade, duração 
e formato. A periodicidade bimestral e a duração de cinco horas podem ser 
revistas. Pensamos que encontros mensais, com oito horas de duração, podem 
ser uma alternativa para minimizar as limitações que possam estar presentes 
em outras salas de aula. 

A formatação, nos moldes de encontros esboçados por meio de leituras de 
textos teóricos, oficinas e trabalhos em grupos, pode ser incrementada com pa-
lestras ministradas por docentes de Universidades, com a liberação de profes-
sores para participação em seminários, colóquios e congressos científicos, pois 
são, igualmente, meios de se promover a formação continuada dos professores. 

Oferecer formações continuadas, de modo sistemático, e focadas nas difi-
culdades específicas de um grupo de profissionais pode se constituir uma al-
ternativa para sobrepujar práticas cristalizadas. Desse modo, os professores 
poderão teorizar sobre suas práticas, refletindo conjuntamente, a partir de re-



latos do cotidiano para que a ‘real’ realidade possa ser explicitada e tematizada 
enquanto objeto de reflexão.
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INTRODUÇÃO

A língua, segundo Bakhtin (2003), é materializada através de processos 
de interação entre sujeitos organizados socialmente, sendo usada a partir de 
enunciados concretos (orais e escritos). Além do mais, esses enunciados são 
produzidos por partícipes de campos específicos da atividade humana. Os 
enunciados, então, propagam, através do conteúdo temático, do estilo e da 
composição, as condições específicas e as finalidades inerentes aos campos 
mencionados. 

À luz dessas informações, o artigo aqui apresentado tem como objetivo 
geral trabalhar a produção textual, em uma turma do Ensino Médio, a partir de 
uma proposta didática com o Gênero Discursivo Blog. Para tanto, recorremos 
à proposta didática apresentada por Maiesky (2015) e ao construto teórico 
defendido por Bakhtin/Volochinov (1981, 1926), Bakhtin (2003), além de pes-
quisadores do pensamento linguístico do Círculo de Bakhtin. 

Nossa pesquisa é teórico-prática, uma vez que discute a teoria apresenta-
da e a aplica. Nosso corpus foi composto por 50 Blogs produzidos por alunos do 
Ensino Médio de uma Escola Pública em João Pessoa. 

1. A LINGUAGEM À LUZ DO CONSTRUTO BAKHTINIANO

Contrário a outras visões sobre linguagem, a teoria bakhtiniana pontua 
que o fenômeno linguístico ultrapassa os limites dos campos físico, fisiológico 
e psíquico, uma vez que está associado ao âmbito social mediante os processos 
de interação. Assim, aludi-lo através dessas nuances indefine a natureza lin-

207 Doutora em Linguística, UFPB. 
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guística, restringindo-a. Nesse sentido, Bakhtin/Volochinov (1981) pontuam 
que o signo é, sim, ideológico, e a ideologia, por sua vez, reflete as estruturas 
sociais. Havendo, portanto, algum tipo de modificação na ideologia, isto acar-
reta uma modificação em relação à língua. A forma linguística é vista como um 
signo mutante, sendo este, em sua natureza, “vivo, móvel, plurivalente” (BA-
KHTIN; VOLOCHINOV, 1981, p. 15). No entanto, a classe dominante, por inte-
resses particulares, busca concebê-la como monovalente. 

A ideologia influencia a consciência (o pensamento) e a atividade da lin-
guagem, a qual ocorre dialogicamente. Essas duas atividades (o pensamento e 
a linguagem) são, portanto, inter-relacionadas, já que o psiquismo e a ideologia 
estão em constante atividade de interação dialética. Para Bakhtin/Volochinov 
(1981, p. 16), “o signo ideológico vive graças à sua realização no psiquismo e 
reciprocamente a realização psíquica vive do suporte ideológico”. 

No propósito de respaldar sua concepção acerca da língua, os autores em 
pauta discutem sobre duas correntes teóricas distintas: o Objetivismo Abstrato 
e o Subjetivismo Individualista, particularizando-as. O Objetivismo Abstrato, 
tendo como representante Saussure209, analisa a língua através de um olhar es-
pecífico, revestido pelo social e configurado mediante a necessidade comunica-
tiva. A língua seria, então, um objeto abstrato ideal, pensado enquanto sistema 
sincrônico, impositivo por natureza, no qual eram rejeitadas as manifestações 
linguísticas reais (a fala/parole). Seguindo essas diretrizes, o sujeito, apesar 
de não ser suplantada sua existência, foi simplesmente silenciado. Cabia a ele 
aceitar passivamente um sistema linguístico pronto e acabado por natureza. 

Considerando a vertente discorrida por Saussure (1982, p. 31), a língua 
(langue) seria um “sistema de signos formados pela união do sentido e da ima-
gem acústica”. Em outros termos, apesar de ser percebida a inegável existência 
do sujeito, ele seria silenciado, porquanto não exerceria poder no tocante ao 
sistema linguístico. Assim, a língua seria algo pronto e acabado, restando ao 
sujeito lançar mão dela independentemente de seu poder de ação. Partindo 
desse pressuposto, o autor em foco propõe um estudo sincrônico concernente 
ao seu objeto investigativo. 

À luz dos apontamentos discutidos por Bakhtin/Volochinov (1981), a lín-
gua é constituída através dos processos interativos, delineados socialmente210. 
Eles enfatizam justamente aquilo que Saussure (1982) menos enfocou: a fala 
(manifestação linguística intimamente entrelaçada às condições de comuni-

209 Saussure é um dos representantes do Objetivismo Abstrato. Embora saibamos que ele, no seu construto teóri-
co, abrange muito mais, nesta tese não serão tecidas tais considerações, visto que não é nossa pretensão. 
210 Neste momento, sentimos a necessidade de diferenciar o social conforme compreendido por Saussure (1982) 
e por Bakhtin/Volochinov (1981). Para aquele, a língua seria falada socialmente por um grupo; já para estes, o 
social é o organizador da consciência. Assim, a língua é constituída mediante a interação de sujeitos, perfilados 
socialmente.



cação, organizadas pelo viés social). A língua passa a ser vista, para Bakhtin/
Volochinov (1981, p. 17), “[...] como expressão das relações e lutas sociais, vei-
culando e sofrendo o efeito desta luta, servindo de instrumento e de material”. 

Em virtude disso, verificamos que o Objetivismo Abstrato apresentou uma 
visão insatisfatória da língua enquanto produto das relações sociais. Isto ocor-
reu devido ao fato de que esta corrente teórica verificou, a partir de um sistema 
linguístico abstrato, sincrônico e, sobretudo, imutável, os fatos linguísticos. Se-
gundo Bakhtin/Volochinov (1981, p. 92),

na realidade, o locutor serve-se da língua para suas necessidades enunciativas concretas (para o 
locutor, a construção da língua está orientada no sentido da enunciação da fala). Trata-se, para ele, 
de utilizar as formas normativas (admitamos, por enquanto, a legitimidade destas) num dado con-
texto concreto. Para ele, o centro de gravidade da língua não reside na conformidade à norma da 
forma utilizada, mas na nova significação que essa forma adquire no contexto. O que importa não 
é o aspecto da forma linguística que, em qualquer caso em que esta é utilizada, permanece sempre 
idêntico. Não: para o locutor o que importa é aquilo que permite que a forma linguística figure num 
dado contexto, aquilo que a torna um signo adequado às condições de uma situação concreta dada. 

O Subjetivismo Individualista verificou a língua, segundo Bakhtin/Volo-
chinov (1981), como uma atividade criativa que não possui interrupção quanto 
à sua construção, sendo concretizada através de atos de fala individuais. A lín-
gua seria proveniente de tais atos e as leis que governariam a criação linguísti-
ca seriam configuradas através da psicologia individual. Um dos calcanhares de 
Aquiles dessa teoria é justamente o fato de ela focar a enunciação monológica. 

O Subjetivismo Individualista está centrado, por conseguinte, em uma teo-
ria de expressão puramente falsa. Essa corrente teórica registra que a expres-
são seria constituída através do conteúdo interior e da objetivação exterior. A 
essência da língua estaria no interior, enquanto o exterior serviria “simples-
mente” como escopo tradutor. Contrapondo esse pensamento, Bakhtin/Volo-
chinov (1981) defendem que o interior não determina o exterior, uma vez que 
a relação é invertida, isto é, este modela aquele. 

Por fim, observamos que as duas correntes teóricas descritas acima ob-
servam a língua através de caminhos limitados, haja vista não observarem a 
interação verbal. Na concepção de Bakhtin/Volochinov (1981), a língua é cons-
tituída justamente através da interação verbal, e sua concretização ocorre a 
partir das enunciações. A interação verbal, por seu turno, é um fator essencial. 
Por isso, ela não é um sistema abstrato nem tampouco enunciações monológi-
cas isoladas. 



2. O GÊNERO DISCURSIVO

A vida [...] não afeta um enunciado de fora; ela penetra e exerce influência num enunciado de 
dentro, enquanto unidade e comunhão da existência que circunda os falantes e comunhão de jul-
gamentos de valor essencialmente sociais, nascendo deste todo sem o qual nenhum enunciado 
inteligível é possível. A enunciação está na fronteira entre a vida e o aspecto verbal do enunciado; 
ela, por assim dizer, bombeia energia de uma situação da vida real para o discurso verbal, ela dá a 
qualquer coisa linguisticamente estável o seu momento histórico vivo, o seu caráter único. Final-
mente, o enunciado reflete a interação social do falante, do ouvinte e do herói como o produto e a 
fixação, no material verbal, de um ato de comunicação viva entre ele. 

Volochinov/Bakhtin 

Os diferentes campos no tocante à atividade humana, segundo Bakhtin 
(2003), estão associados ao uso da língua, sendo múltiplos o caráter e as for-
mas de uso. A língua, por sua vez, é empregada a partir de enunciados concre-
tos (orais e escritos), os quais apresentam unicidade. Além disso, tais enuncia-
dos são produzidos por partícipes de campos específicos da atividade humana. 
Os enunciados, então, propagam, através do conteúdo temático, do estilo e da 
composição, as condições específicas e as finalidades inerentes aos campos 
mencionados. 

Os três elementos constitutivos dos gêneros do discurso, pelo viés bakhti-
niano, são, portanto, o conteúdo temático, o estilo e a composição. Elementos 
esses que são eminentemente interligados no todo do enunciado; por outro 
lado, são caracterizados através das especificidades de cada campo da ativida-
de humana referente à comunicação. Para Bakhtin (2003, p. 262), “evidente-
mente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização 
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais de-
nominamos gêneros do discurso”. 

A atividade humana é multiforme. Assim, os gêneros do discurso são diver-
sos. Dessa forma, observamos que, em cada campo dessa atividade, há um vas-
to repertório de gêneros do discurso. À proporção que esses campos vão sendo 
desenvolvidos e ficam mais complexos, os gêneros do discurso vão emergindo. 
Nesse sentido, é pertinente pontuar aqui a necessidade de considerarmos a 
heterogeneidade desses gêneros (orais e escritos), consoante afirmou Bakhtin 
(2003, p. 262).

3. A PROPOSTA DIDÁTICA COM O GÊNERO DISCURSIVO BLOG

Considerando a discussão supracitada, constatamos que o Blog, segundo 
Bakhtin (2003), é um Gênero discursivo secundário. Nesse sentido, é primor-



dial, em sala de aula, discutir sobre os três elementos constitutivos do gêne-
ro: O conteúdo temático, os elementos composicionais e o estilo. Desta forma, 
é conveniente ensiná-lo com destreza. Nesse ínterim, apresentamos abaixo a 
Proposta Didática aplicada na turma de Ensino Médio citada, mostrando nosso 
planejamento didático-metodológico:

PLANO DE TRABALHO/CRONOGRAMA (BLOG)

ATIVIDADE/

BIMESTRE

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

PRIMEIRA FASE: 
Prática de leitura e 
análise linguística 
(Leitura de Blog) 

X X X X

PRIMEIRA FASE: 
Prática de leitura e 
análise linguística 
(leitura de Blog) 

X X X X

PRIMEIRA FASE: 
Prática de leitura e 
análise linguística 
(leitura estudo de 
textos – o gênero 
Blog) 

X X X

SEGUNDA FASE: 
Prática de produção 
textual e análise 
linguística (apresentar 
a composição e o 
estilo do gênero)

X X X X

TERCEIRA FASE: 
Prática de produção 
textual e análise 
linguística (prática de 
análise linguística)

X X X

QUARTA FASE: Prática 
de produção textual 
e análise linguística 
(prática de reescritura 
de textos)

X X

Apresentação do Blog 
para a comunidade 
escolar.

X

Fonte: Elaborado pela própria professora da disciplina.



Assim, a sala de aula passa a ser concebida como um espaço de interação, 
sendo o professor e os discentes vistos como sujeitos ativos. O professor, por 
sua vez, assume a postura de interlocutor do aluno. Desta feita, a produção tex-
tual é materializada dialogicamente no âmbito escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da aplicação da Proposta Didática aqui apresentada, constatamos 
que, ao ensinar a Produção Textual no âmbito acadêmico, é necessário obser-
var o docente e o discente como sujeitos ativos. Assim, a sala de aula passa a 
ser vista como um espaço produtivo de interação, e o conhecimento, por sua 
vez, materializado através do diálogo entre sujeitos organizados socialmente. 
Além do mais, no espaço escolar, o professor oferta recursos essenciais para o 
aluno desenvolver a leitura e a escrita consoantes seus objetivos e demandas 
sociais, utilizando, de forma adequada, a linguagem em situações de interação 
diferentes daquelas específicas de seu universo imediato. 

Desta feita, o saber científico passa a ser observado como uma construção 
entre sujeitos ativos, os quais produzem textos, posicionando-se de maneira 
responsiva. O professor, por seu turno, passa a ser o mediador do conhecimen-
to no âmbito escolar, deixando de lado a função de simples corretor de textos.
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DISCURSO, LETRAMENTOS E 
MOVIMENTOS SOCIAIS: 

As práticas de letramento do MST/
CE na escola “Patativa do Assaré” sob 
o viés da Análise de Discurso Crítica
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“Não vou sair do campo pra poder ir pra escola 
Educação do campo é direito e não esmola!” 

(Trecho da música ‘Não vou sair do campo’, de Gilvan Santos)

Resumo: A presente pesquisa tem como intuito analisar as práticas de 
letramento realizadas por educadoras e educadores do Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra (MST) do estado Ceará na Escola de Ensino Mé-
dio (EEM) “Patativa do Assaré”, localizada no assentamento de reforma agrária 
Santana da Cal, em Canindé-CE. Essas práticas de letramento foram concreti-
zadas durante o X EEERA (Encontro Estadual de Educadoras e Educadores da 
Reforma Agrária), o qual ocorreu nos dias 17 a 20 de julho de 2018 na escola 
supracitada. Com base nisso, o eixo condutor dessa pesquisa é delineado à luz 
da Análise de Discurso Crítica (ADC), pautando-se sobretudo nos estudos de 
Fairclough (1989; 2003). Além disso, para embasar as relações entre discurso, 
letramento e educação popular, esse estudo também se debruça nos ensina-
mentos de Freire (1987) e Street (2014). No que concerne às pesquisas acer-
ca das práticas pedagógicas e a trajetória do MST, pautamo-nos nos estudos 
de Caldart (2012) e Stédile & Fernandes (2005). Como aparato metodológico, 
nossa proposta será constituída por pesquisas de campo de cunho etnográfico, 

211 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Letras (PPGEL) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail: 
ingrid_bonfim@hotmail.com
212 Professor permanente no PPGEL-UFPI. Professor no Colégio Técnico de Floriano (CTF/UFPI) e coordenador do 
Laboratório de Leitura e Produção Textual (LPT/CNPq). E-mail: ribas@ufpi.edu.br



cujos instrumentos de coleta de dados serão determinados pela participação 
ativa no cotidiano da comunidade por meio da observação in loco e da ferra-
menta etnográfica diário de campo. Os resultados, ainda parciais, sinalizam 
que essas práticas de letramento nas áreas de reforma agrária constituem um 
mecanismo pertinente de luta hegemônica para um ensino crítico de língua 
materna, como também o fortalecimento de uma identidade Sem Terra pauta-
da na coletividade.

Palavras-chave: MST. Práticas de letramento. Análise de Discurso Crítica.

INTRODUÇÃO

O presente estudo encontra-se em fase de delineamento, visto que con-
siste no projeto de dissertação da autora do mesmo. Este projeto é vinculado 
ao Programa de Pós-graduação em Letras (PPGEL) da Universidade Federal do 
Piauí (UFPI).

Quanto ao referencial teórico, nossa proposta é baseada em conceituar 
discurso e letramento, tendo como base teórica, sobretudo, os ensinamentos 
de Fairclough (1989; 2003) e Street (2014). Após essa conceituação, fazemos 
a confluência entre discurso e letramento, uma vez que o objetivo norteador 
desse estudo é perceber os discursos que permeiam as práticas de letramento 
em escolas do MST/CE sob o viés da Análise de Discurso Crítica. 

Ademais, neste estudo, delineamos uma breve história da trajetória de 
luta pela terra do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 
bem como nas práticas pedagógicas do Movimento, em que nos pautamos nas 
ideias de Caldart (2012), Orso; Gonçalves & Mattos (2013), Stédile & Fernandes 
(2005) e Freire (1987). Nesse contexto, também objetivamos investigar de que 
forma e em que grau se concretizam coletivamente as práticas de letramento, 
conforme os postulados da ADC, na escola do campo “Patativa do Assaré”, além 
de pesquisar como se dá a formação humana de maneira emancipatória na re-
ferida escola.

1. DISCURSO E LETRAMENTO

Essa parte do trabalho tem como eixo condutor o diálogo entre o conceito 
de discurso como prática social213 com as práticas de letramento. Com base 
nisso, baseamo-nos na Análise de Discurso Crítica (ADC),214 a qual delineia que 

213 Cf. BATISTA JR, J. R. L. SATO, D. T. B. MELO, I. F. Análise de Discurso Crítica para linguistas e não linguistas. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2018.
214 Esse termo consiste na tradução de Critical Discourse Analysis (CDA), teoria cunhada por Norman Fairclough. 



o discurso é uma forma de ação social. Tendo em vista as práticas sociais, é 
importante destacarmos que estas 

podem ser vistas como articulações de diferentes tipos de elementos sociais que estão associados 
a áreas específicas da vida social - a prática social do ensino em sala de aula na educação britânica 
contemporânea, por exemplo. O ponto importante sobre as práticas sociais [...] é que elas articulam 
discurso [...] junto com outros elementos sociais não discursivos. (FAIRCLOUGH, 2003, p. 23-24).215

Nessa perspectiva, esse modo de ação no meio social pode se dar por meio 
de textos e/ou outros modos semióticos que contribuem para perpetuar a ideo-
logia dominante e, também, aqueles que tentam combatê-la, corroborando, as-
sim, em uma luta hegemônica que visa a transformação social.216 Dessa forma, 
os estudos críticos do discurso servem tanto para descortinar um problema 
social, quanto para revelar práticas que subvertem e denunciam os abusos de 
poder contidos na sociedade.

No que concerne à confluência com as práticas de letramento, pautamo-
-nos no conceito de Letramentos Sociais, o qual estabelece que as práticas de 
leitura e de escrita não são vinculadas a aspectos estritamente pedagógicos, 
pautados na decodificação da língua e restritos a ambientes escolares, mas está 
relacionado às vivências, crenças e emoções, por exemplo, dos sujeitos. Assim, 
as práticas de letramento variam conforme o contexto sócio cultural que as 
permeia. Noutras palavras, há um caráter identitário e ideológico no que se re-
fere ao contexto específico dos diferentes tipos de letramento. Com base nisso, 
é importante destacarmos o conceito de Modelo Ideológico de letramento, uma 
vez que os sujeitos 

Reconhecem a natureza ideológica e, portanto, culturalmente incrustada dessas práticas. O modelo 
ressalta a importância do processo de socialização na construção do significado do letramento para 
os participantes e, portanto, se preocupa com as instituições sociais gerais por meio das quais esse 
processo se dá e não somente com as instituições “pedagógicas” (STREET, 2014).

Portanto, nesse estudo, propomo-nos a investigar as práticas de letramento do 
MST que têm como intuito denunciar o sistema ruralista hegemônico, isso é, o agro-
negócio. Esse sistema é concebido como um problema social, uma vez que é algo 
que se estabelece no bojo das relações de poder e perpetua a ideologia dominan-
te.217 Nossa proposta é delineada por meio dessas práticas letradas, que, por sua vez, 
tentam combater as relações de poder e de desigualdade embutidas na sociedade. 

Cf. FAIRCLOUGH, N. Language and power. Londres: Longman, 1989.
215 Tradução realizada pelos autores do presente estudo.
216 GRAMSCI, A. O leitor de Gramsci: escritos escolhidos 1916-1935. Organização e Introdução de Carlos Nelson 
Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
217 O conceito de ideologia utilizado neste trabalho também vai de encontro com os preceitos do discurso como 
prática social. Cf. THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comuni-
cação de massa. Trad. Carmem Griscietalli. Rio de Janeiro: Vozes, 2009.



2. “NOSSO LEMA É OCUPAR, RESISTIR E PRODUZIR”: O 
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra teve sua “gestação” 
compreendida entre os anos 1979 a 1984, sendo criado oficialmente no Pri-
meiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, realizado em janeiro de 
1984 na cidade de Cascavel-PR. O contexto sócio cultural e econômico a partir 
do qual surgiu o MST foi o seguinte: 

As pressões ou condições objetivas que levaram, naquele momento, trabalhadores e trabalhadoras 
do campo a não poderem mais não resistir e a lutar foram aquelas originadas da situação econômi-
ca e social criada pelas transformações que a agricultura brasileira sofreu na década de 70 (…) e que 
consistiram em um rápido e intenso processo de mecanização das lavouras especialmente as do Sul 
do Brasil. Essa agricultura, de traços mais profundamente capitalistas, expulsou do campo, de modo 
muito mais rápido, entre 1975 a 1980, grandes contingentes populacionais, exatamente as pessoas 
que viviam como arrendatários, como parceiros, ou que se reproduziam como filhos de agricultores 
em um tipo de agricultura que se caracterizava pelo uso intensivo de mão de obra. Com a meca-
nização, grande parte dessa força de trabalho não era mais necessária (CALDART, 2012: 106-107).

Nesse sentido, esse contexto de mecanização da agricultura fez com que 
muitas famílias migrassem para a cidade à procura de emprego e subsistência. 
Algumas famílias, em contrapartida, pautaram sua sobrevivência a partir da ini-
ciativa de lutar pela terra. Ainda segundo Caldart (2012), a luta pela terra deve 
ser contraposta aos preceitos do agronegócio, a saber: uso de maquinaria, utili-
zação de sementes híbridas e estéreis, desertificação, monocultura e uso de agro-
tóxicos; o que faz com que esse sistema necessite de concentração de terras para 
a manutenção de sua hegemonia. Em contrapartida a isso, o projeto de agricultu-
ra camponesa prioriza o trabalho manual, uso de sementes crioulas, agroflores-
ta, policultura e agroecologia; que necessita, assim, de reforma agrária.

Essa divergência também se estende ao âmbito educacional, uma vez que 
o sistema ruralista possui escolas rurais, cujas premissas são baseadas no coro-
nelismo/autoritarismo, com uma educação apenas voltada para o campo, com 
foco na memorização de conteúdo e estabelece, ainda, um assujeitamento ao 
processo educativo. As escolas do campo (EC), por sua vez, possuem três raí-
zes, a saber: pedagogia socialista,218 pedagogia do MST219 e educação popular.220 

Um ponto de convergência entre essas raízes é a preocupação com a for-
mação humana, sendo o conteúdo algo necessário no ensino, porém, não é sufi-

218 Cf. KRUPSKAYA, N. K. A construção da pedagogia socialista: escritos selecionados. São Paulo: Expressão Popular, 
2017. 
219 É importante destacarmos que o movimento social (no caso, MST) serve como catalisador das escolas do cam-
po. A EC tem, necessariamente, a presença do movimento social. Caso não tenha, é preciso buscá-lo Cf. STEDILE, 
J. P.; FERNANDES, B. M. Brava gente: a trajetória do MST e a luta pela terra no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2005.
220 Cf. FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 



ciente. É preciso que o conteúdo/conhecimento esteja atrelado à realidade dos 
alunos. Assim, o processo de ensino-aprendizagem não é limitado aos muros 
da escola e tem relação direta com a comunidade. Nessa perspectiva, as escolas 
dos assentamentos da reforma agrária, além de serem escolas do campo, são 
também escolas no campo e escolas para o campo,221 sendo guiadas pela cole-
tividade e pela unidade, com sujeitos ativos ao processo educativo. Isto posto, 
percebemos que a busca por transformação social que norteia as escolas do 
MST diverge do princípio de reprodução social, contido nos pressupostos da 
educação bancária/capitalista (FREIRE, 1987). 

Desse modo, o projeto de educação do campo do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra (MST) caminha junto com a luta social, buscando 
a formação humana. No estado do Ceará, desde meados dos anos 2000, há 12 
escolas em assentamentos da reforma agrária espalhadas por todo território 
cearense. Destas 12 escolas, nove estão em funcionamento e quatro estão em 
fase de construção. A escolha do objeto de estudo se deu no estado Ceará por-
que, no âmbito da educação do campo, as escolas do MST/CE são consolidadas 
e reconhecidas nacionalmente devido às suas práticas pedagógicas diferencia-
das dos moldes do ensino normativo. 

3. METODOLOGIA 

Em linhas gerais, a pesquisa realizada tem caráter qualitativo e possui 
cunho etnográfico, em que utilizamos a ferramenta etnográfica diário de cam-
po para a obtenção do corpus a ser analisado. Quanto ao local de pesquisa, hou-
ve a participação no X EEERA (Encontro Estadual de Educadoras e Educadores 
da Reforma Agrária) do MST/CE, realizado nos dias 17 a 20 de julho de 2018, 
na Escola de Ensino Médio “Patativa do Assaré”, localizada no assentamento 
Santana da Cal, em Canindé-CE.

No que concerne aos participantes da pesquisa, se trata de Educadoras e 
Educadores das Escolas de Ensino Médio, além de diretores e coordenadores 
pedagógicos. A partir da participação no X EEERA, houve a observação in loco 
das práticas de letramento de educadores e dirigentes do MST. 

4. ANÁLISE DOS DADOS

A análise foi realizada à luz das categorias de análise contidas em Fair-
clough (2003), a saber: categoria acional, representacional e identificacional. 

221 Escola ‘no’ campo traz a ideia de lugar, de pertencimento. O termo escola ‘do’ campo possui a ideia dos campo-
neses como sujeitos, protagonistas, autores do processo de conhecimento. Por fim, o termo escola ‘para o’ campo 
denota uma destinação à comunidade campesina. 



A partir da observação in loco no X EEERA, percebemos algumas práticas de 
letramento concernentes ao MST-CE. A primeira prática de letramento concre-
tizada nos eventos de letramento abaixo é a mística. 

Figura 1: mística de abertura do X EEERA.

Figura 2: mística de encerramento do X EEERA.



De forma geral, as místicas do MST são manifestações artísticas que tra-
zem um ensinamento crítico no processo de produção de sentidos. Nas figuras 
1 e 2, houve uma semiose nessa prática, uma vez que essas místicas, realiza-
das por educadoras e educadores de diversas escolas, foram manifestadas por 
meio de performances artísticas, além de declamação de poemas e de músi-
cas222, musicalização de poemas e, também, o uso de cores. 

Todos esses aspectos, em conjunto, corroboram em uma reflexão crítica 
acerca da trajetória do Movimento do Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tam-
bém é salutar mencionarmos que as místicas do Movimento encerram com a 
reprodução do hino do MST, cujo refrão é cantado pelos militantes com o pu-
nho esquerdo erguido, como uma prática necessária de resistência social. 

Outra prática de letramento de teor crítico observada durante o X EEERA 
foi a apresentação de uma quadrilha de cunho político, apresentada por alunos 
da EEM “João dos Santos de Oliveira”, conforme consta nas figuras abaixo: 

Figura 3: Abertura da apresentação de quadrilha dos alunos da EEM João dos Santos de Oliveira (Madalena-CE).

222 A maioria dos poemas e músicas recitados são de autoria dos militantes do MST, mas também houve a repro-
dução e declamação da música “O cio da Terra”, de Milton Nascimento.



Figura 4: Desfile da rainha da quadrilha da EEM João dos Santos de Oliveira.

Figura 5: Encerramento da apresentação de quadrilha da EEM João dos Santos de Oliveira.



Consoante às figuras de número 3, 4 e 5, podemos notar a preocupação dos 
dirigentes do MST em veicular um ensinamento crítico também em práticas cul-
turais do Brasil, sobretudo no Nordeste, por meio da apresentação de quadrilha. 
Na figura 3, durante a abertura da quadrilha, houve uma menção ao assassinato 
de camponeses que ocuparam uma terra para sobreviver em Caldeirão-CE, co-
munidade fundada em 1926, na região do Cariri-CE, coordenada pelo beato José 
Lourenço, que ficou conhecida popularmente como “Canudos cearense”. 

O Beato Lourenço conseguiu arrendar um lote de terra em um sítio na re-
gião do Crato-CE. Contudo, a população que vivia nas redondezas denunciou os 
camponeses, com a justificativa de que eram comunistas e fanáticos religiosos 
e, de imediato, estes foram metralhados, através de aviões, além de incendia-
rem os casebres, a mando do governo e do exército.

Na figura de número 3, vemos a preocupação para que essa memória coletiva 
não seja esquecida, desde o título da quadrilha, a saber: “Do Caldeirão ao MST: fé, 
luta e resistência camponesa”, ao roteiro do casamento entre os noivos da quadri-
lha, o qual foi elaborado com alusão ao assassinato dos camponeses em Caldeirão.

Na figura de número 4, há o desfile da rainha da quadrilha, em que ela er-
gue a bandeira do MST durante sua apresentação ao som da música “Canção da 
Terra”, de autoria de Pedro Munhoz. Por fim, na figura 5, os alunos encerraram 
a apresentação da quadrilha erguendo vários painéis, os quais formaram os 
seguintes dizeres: “Luta e resistência”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por se tratar de uma pesquisa em processo de delineamento, os resulta-
dos obtidos ainda são parciais; porém, podemos concluir que as práticas de 
letramento das escolas em análise do MST-CE são pautadas na coletividade e 
dialogam com a educação popular, educação libertadora e pedagogia socialis-
ta. Essas práticas particulares de letramento contribuem para que os sujeitos 
possam agir, representar e constituir uma identidade. 

Nesse sentido, essas práticas constituem uma contra hegemonia aos mol-
des mecanicistas e tradicionais de ensino. No entanto, para obter resultados 
mais fecundos e palpáveis acerca desse objeto de estudo, será necessária uma 
observação in loco, além de entrevistas com os alunos e educadores de língua 
portuguesa dessas escolas. 
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LETRAMENTOS DE REEXISTÊNCIA 
E ALTERIDADE NA CONSTITUIÇÃO 

IDENTITÁRIA DE ESTUDANTES DA EJA
Aldaíce Damasceno Rocha223 

Ana Lúcia Silva Souza224

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo busca compartilhar reflexões, relatos de ação e dados da pes-
quisa realizada em uma sala de aula de um Centro de Educação de Adultos, 
situado na região central de Salvador, Bahia, cuja motivação foi buscar com-
preender o que estava por trás da fala corrente de quase todos os estudantes 
quando iniciavam o curso: “Eu estou aqui para aprender a ler e escrever e ser 
alguém na vida”. 

O trabalho é também um recorte de minha dissertação de mestrado inti-
tulada “Letramentos de Reexistência e Alteridade na Constituição Identitária 
de Estudantes da EJA”, resultado da pesquisa desenvolvida dentro do Programa 
de Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS – da Universidade Federal 
da Bahia – UFBA – que comportou a aplicação de um projeto de intervenção 
em uma sala de aula de Educação de Jovens e Adultos - EJA, cujo objetivo foi o 
desenvolvimento de práticas de letramentos que fomentassem um processo in-
terativo de construção da alteridade e identidade dos estudantes participantes. 

Considerando a alteridade como reconhecimento do outro e as identida-
des sempre em construção, investigou-se as trajetórias de letramentos desses 
educandos para descortinar aspectos significativos de suas vidas, bem como 
seus usos de linguagem no cotidiano e as razões que os levavam a procurar a 
continuidade dos estudos na EJA. outros. 

O estudo ancorou-se nos aportes teóricos e conceituais de Bakhtin 
(1992;2006), nos estudos do letramento de Street (2014), Souza (2011), bem 

223 Professora da Educação de Jovens e Adultos na rede pública estadual de ensino do Estado da Bahia. Mestra em 
Letras pelo PROFLETRAS/UFBA (2018). 
224 Professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, no Departamento de Letras Vernáculas e integra quadro 
permanente do Programa de Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS. Doutora em Linguística Aplicada 
pela Universidade de Campinas (2009).



como nos estudos sobre cultura e relações raciais de Souza e Croso (2007), e so-
bre EJA, Freire (1980;1996) e Arroyo (2014), além da (auto)etnografia Andion e 
Serva (2006), Lüdke & André (1986), Ellis; Bochner (2000), dentre outros. 

E, ao adotar os postulados da pesquisa ação qualitativa e fazer um recorte 
étnico-racial, por se tratar de uma EJA majoritariamente negra, buscamos tra-
balhar a lei 10639/03 e interpretar questões específicas das falas dos sujeitos 
por meio da produção de autobiografia e desabafos gravados, visando recupe-
rar e (re)construir memórias pessoais e/ou coletivas que foram silenciadas ou 
socialmente apagadas.

Durante a pesquisa procuramos entrecruzar e horizontalizar as percep-
ções em torno da aplicação do projeto de intervenção, e, para tanto, arrisca-
mo-nos em um mergulho metodológico no campo da antropologia, através da 
pesquisa-ação (auto)etnográfica, imersa em oficinas pedagógicas com foco na 
modalidade oral da língua e, entrelaçada pela escrita e leitura; buscando (des)
construir o discurso inicial do outro introjetado na fala dos estudantes, colo-
cando sob suspeita a sua condição social de subalternidade.

2. PASSEIO DE BARCO: CONVITE À NAVEGAÇÃO

Antes de deixar a terra firme, convidamos os teóricos que nos acompanha-
ram na expedição da pesquisa para revisitar alguns percursos. Imprescindível 
levarmos a bordo os letramentos de reexistência, os projetos de letramento, a 
(auto)etnografia, as oficinas pedagógicas e a oralidade nesse barco de EJA. 

O perfil dos alunos de uma EJA clássica – e da minha EJA – se constituía 
de coletivos populares igualmente oprimidos e vitimizados pelo processo de 
dominação, porém trazendo os seus saberes, suas “pedagogias de resistência” 
(ARROYO, 2014). Estas pedagogias remetem aos letramentos de reexistência 
pensados por Ana Lúcia Silva Souza (2011) e revelavam naqueles sujeitos, 
agentes de um letramento de resistência à exclusão e ao preconceito dentro de 
suas comunidades.

Acerca disso, o letramento como prática social retoma o cerne dessa dis-
cussão. Pois, segundo Street (2014), implica compreendê-lo como construções 
sociais e históricas, embebidas de crenças, valores e saberes, inscritas em re-
lações de poder de diferentes ordens, as quais diferem no tempo e espaço, de 
uma cultura para outra, de um domínio social para outro, de um grupo social 
para outro. Tais postulados foram importantes para compreender o “letrar-se” 
na minha EJA.

No contexto específico da EJA, cremos que tenha sido fundamental o reco-
nhecimento de quem era o outro, da estudante, do estudante pela professora, 



da professora por eles, tendo como princípio a alteridade. Tínhamos em vista 
também a discussão da sala de aula como espaço comum a professora e estu-
dantes e tomado como lócus de referência na construção das identidades. Sen-
do, portanto, na interação, que pudemos nos constituir como sujeitos ativos e 
partícipes. Acreditando que é na relação com a alteridade que os indivíduos se 
constituem – em um processo que não surge de suas próprias consciências, mas 
de vinculações sócio historicamente situadas – foi que nos lançamos ao mar.

O desenvolvimento de um projeto de intervenção baseado na concepção 
de letramento, como prática social, constituiu-se uma estratégia eficiente para 
reorganizar o processo de apropriação da oralidade, leitura e escrita pensa-
do como espaço de constituição identitária dos alunos da EJA, e que também 
reverberou para a docência, pois é através de um processo de interação que 
são apresentadas e consideradas as diferentes vozes (BAKHTIN/VOLOCHINOV 
1929/1992), para, assim, compreender as representações de alteridade que 
sustentam as relações de ensino e aprendizagem sob uma perspectiva linguís-
tica, a fim de possibilitar o empoderamento225 desses sujeitos.

A intervenção se deu através de oficinas pedagógicas e teve como foco a 
oralidade no interior das diferentes práticas sociais – por ser, a princípio, a 
modalidade da língua de uso mais frequente e de maior domínio dos jovens e 
adultos – porém, entrelaçada pela escrita e leitura. Buscamos, também, (des)
construir o discurso inicial do outro introjetado na fala dos sujeitos, que exalta-
va sua condição social de subalternidade; para tanto, foi combinado, durante as 
oficinas pedagógicas, privilegiar o estudo de gêneros orais primários, intersec-
cionados aos secundários. Dito isso, julgamos importante conhecer um pouco 
mais sobre a modalidade – EJA; é o que faremos logo a seguir.

2.1. MINHA EJA, MINHA PRAIA

A Educação de Jovens e Adultos – EJA está prevista na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) – 9.424/1996 e é classificada como parte integran-
te da Educação Básica, devendo ser encarada pelas instituições com o mesmo 
compromisso do ensino fundamental. Contudo, observamos que há divergên-
cias na aplicabilidade da LDB neste segmento escolar, o que muitas vezes é 
percebido pelos estudantes e prejudica sua aprendizagem por se considerarem 
cidadãos de segunda categoria, se assim podemos dizer. 

225 Embora o conceito de empoderamento seja polissêmico, aqui ele está sendo utilizado em analogia aos pressu-
postos freireanos da conscientização crítica e da autonomia; em alusão, também, aos princípios bakhtinianos do 
dialogismo, da multiplicidade de vozes autônomas que coexistem e interagem em um forte desejo de se igualarem 
através da polifonia.



Também no Parecer do Conselho Nacional de Educação – CNE, a EJA vem 
expressa junto à concepção de pagamento de uma dívida social de herança co-
lonial negativa. Nele a noção de reparação apresenta-se quando se lê que:

[...] a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida social não reparada para com os 
que não tiveram acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora 
dela, e tenham tido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de 
obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para 
uma presença significativa na convivência social contemporânea (PARECER CEB/CNE n. 11/2000). 

O Parecer do CNE reconhece a dívida social que o Estado brasileiro tem 
para com os estudantes da EJA, um direito que precisa ser reparado. Em se tra-
tando da noção de reparação, acima descrita, podemos trazer a Lei 10639/03 
que dialoga com o Parecer do CNE, promulgada em 09 de janeiro de 2003, al-
tera a LDB e inclui no currículo oficial dos estabelecimentos de ensino básico 
das redes pública e privada do país a obrigatoriedade de estudo da temáti-
ca História e Cultura Afro-brasileira. Conforme Souza e Crosso (2007, p.14), a 
Determinação é considerada importante medida de ação afirmativa pois res-
ponde “a um conjunto de reivindicações históricas de pessoas e grupos que há 
quase cinco séculos pautam a necessidade da efetivação de políticas públicas 
capazes de transformar a nossa realidade, ainda racista e excludente”. E num 
exercício de aproximação das questões de que tratam o CNE, verificamos que a 
10639/03 configura-se como uma das ferramentas da classe trabalhadora e da 
população negra para a superação do padrão de colonialidade, responsável e 
reprodutor por diversas formas de desigualdades raciais e sociais experimen-
tadas no Brasil.

Nessa perspectiva, apesar dos diversos obstáculos encontrados, e, por vi-
venciar uma experiência maior nessa modalidade e considerá-la minha praia, 
busquei, no papel de professora-pesquisadora, desenvolver práticas educati-
vas crítico-reflexivas na EJA, que no Centro Estadual de Educação Magalhães 
Netto – CEA é voltada para jovens (a partir dos 18 anos), adultos e idosos; ofe-
recendo do ensino fundamental I ao médio. Escolhi para participar do projeto 
de intervenção a Turma 04 do Projeto Tempo de Aprender I – que compreende 
as séries finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental II – cuja duração da dis-
ciplina de Língua Portuguesa é de um ano letivo, dividido em dois semestres. 

E foi justamente apoiada em estratégias e recursos, rodas de conversa, re-
latos pessoais e em questionários aplicados, que fui traçando, paulatinamente, 
o perfil dos sujeitos da minha EJA. De maioria negra, oriundos de famílias em-
pobrecidas, trabalhadores que atuam na construção civil, no comércio formal 
e informal ou no setor de serviços, moradores dos mais diversos e distantes 
bairros de Salvador e Região Metropolitana. Em comum, além do gesto de re-
torno à escolarização na vida adulta, havia o fato de serem filhos de pais sem 



ou com baixa escolarização, alimentando sonhos de justiça social e esperança 
por dias melhores, personificados na conquista da certificação, possibilidade 
de crescimento pessoal, profissionalização, manutenção de uma vida mais ati-
va e, principalmente, no “ser alguém na vida”.

2.2. PLANOS DE NAVEGAÇÃO: GUIA DE VIAGEM

Devo assinalar que o plano de navegação foi elaborado paulatinamente 
durante a aproximação cada vez maior com os estudantes. Subvertendo às 
orientações do Programa – PROFLETRAS – me submeti ao exame de qualifica-
ção sem um projeto ainda delineado e justifiquei para a banca a ousadia aca-
dêmica – ou inovação, como também pode ser lida – em respeito às subjetivi-
dades e necessidades reais dos sujeitos da minha EJA, ainda não conhecidos à 
época. Numa aposta e coerência assumidas, mergulhei na metáfora marítima 
e iniciamos a expedição. Sempre com potente bússola e diário de bordo. E não 
sem medo do perigo. 

Essa “procura da poesia” metodológica veio também do fato, conforme já 
havia mencionado, de início não conhecer ainda os sujeitos da minha inter-
venção. Portanto, não poderia adotar uma postura quase autoritária de impu-
tar-lhes um planejamento didático com pouca proximidade com seus corpos, 
com suas vidas de todos os dias. Nesse sentido, defendi que meu projeto de 
letramento necessitava de uma réplica enunciativa que até então não existia, 
de uma compreensão responsiva ativa226 – de que trata Bakhtin/Volochinov 
(1929/1992) – que só foi alcançada nas interações com a turma: por meio de 
uma (re)afirmação do que foi proposto e esperado e, até mesmo, pela refu-
tação e/ou desconstrução daquilo que pretendi. Como as respostas, segundo 
os autores, estão sempre na interlocução, no próprio processo enunciativo, no 
dialogismo que a pesquisa pretendeu, defini minhas intenções metodológicas 
em diálogo com os sujeitos da minha EJA. Somente então, pudemos desenhar 
os contornos de um projeto de letramento maior, concretizado por meio de ofi-
cinas pedagógicas com foco na oralidade. Considerando tudo que foi aqui (ex)
posto, optamos pela abordagem (auto)etnográfica.

E foi justamente a pesquisa-ação (auto)etnográfica, pormenorizada mais 
adiante, investindo na observação participante, que permitiu imergir no co-
tidiano da sala de aula, nas vivências dos estudantes e da professora e, por 
conseguinte, refletir sobre o contexto em que eventos e práticas de letramentos 
estavam situadas, bem como suas implicações cotidianas. 

226 Este conceito bakhtiniano está estritamente ligado ao de dialogismo e refere-se à mobilização de uma série de 
experiências históricas e socialmente construídas que são ativadas para emitir-se uma resposta a determinado 
discurso. 



Em nosso caso, a metodologia não foi constituída por meio das etapas de 
um método, mas se organizou pelas situações relevantes que emergiram do 
processo. Despontou deste seguimento o enfoque no caráter formativo dessa 
modalidade de pesquisa, já que os sujeitos envolvidos puderam tomar cons-
ciência das transformações que foram acontecendo em si mesmos e no proces-
so. E, mediante a participação consciente, os estudantes passaram a ter oportu-
nidade de se libertar de mitos, discursos introjetados, (re)orientar suas ações 
à mudança e (re)dimensionar suas auto concepções de sujeitos sócio histori-
camente situados.

2.3. VERIFICANDO A EMBARCAÇÃO ANTES DE ZARPAR

Antes de nos lançarmos ao mar, percebo a necessidade de investir agora 
nos conceitos, mostrando suas potencialidades para o estudo. Para Andion e 
Serva (2006), a pesquisa etnográfica permite retratar as dimensões objetivas e 
subjetivas dos fenômenos analisados. O método estabelece relações que possi-
bilitam compreender melhor a complexidade de determinados fenômenos so-
ciais. No dizer de Lüdke & André (1986), existem três etapas para a realização 
da pesquisa etnográfica: a fase de exploração em que são selecionados e defini-
dos o(s) problema(s), o local do estudo e os contatos para entrar em campo; a 
decisão, que consiste em uma busca mais sistemática dos dados considerados 
mais importantes para compreensão e interpretação do fenômeno estudado: 
forma e conteúdo da interação verbal dos participantes com o pesquisador, 
comportamento não-verbal, padrões de ação e não-ação, traços, registros de 
arquivos e documentos; e, a fase da descoberta, uma tentativa de encontrar 
os princípios subjacentes ao fenômeno estudado e de situar as descobertas 
num contexto mais amplo. Todavia, deve haver uma interação contínua entre 
os dados observados e as suas possíveis explicações teóricas, compreensão e 
interpretação.

Ellis; Bochner (2000, p. 739) nos explica que a (auto)etnografia represen-
ta um gênero da etnografia que “aprofunda a pesquisa nas múltiplas lacunas 
da consciência do indivíduo relacionando-o com o meio em que está inserido 
através da experiência pessoal”227. Assim, o pesquisador analisa os aspectos 
culturais e sociais ao seu redor, para, em seguida, realizar uma análise interna 
de si mesmo, tornando-se assim, vulnerável à resistência cultural e às inter-
pretações. A análise é realizada no encontro entre passado, futuro, contexto 
interno e externo, entre a cultura e a pessoa. Ellis; Bochner (2000) acrescen-
tam que a (auto)etnografia permite o envolvimento do pesquisador – como a 

227 Tradução livre feita pela professora-pesquisadora. Trecho original correspondente: “displays multiple layers of 
consciousness connecting the personal to the cultural” (ELLIS; BOCHNER, 2000, p. 739). 



narrativa de seus pensamentos e opiniões reflexivas – diante do estudo em que 
está inserido; possibilitando ao autor transpor para seu trabalho todas essas 
experiências emocionais.

A (auto)etnografia contextualiza a voz do sujeito e de seu grupo na ex-
periência vivida. O olhar de cada envolvido gera forças para as vozes do coro, 
afirmam Ellis; Bochner, (2000), em seu compêndio sobre estudos reflexivos. 
Sugerem para um bom trabalho, começar com a história do grupo, explicar o 
envolvimento de cada um com o caso vivenciado, ou utilizar um conhecimen-
to pessoal para auxiliar no processo da pesquisa. O envolvimento do (auto)
etnógrafo com os outros participantes do grupo é preponderante; desta for-
ma, a reflexão pessoal não se torna uma verdade única, mas a reflexão sobre 
os discursos pessoais analisados enquanto grupo. O pesquisador participa do 
processo como observador e observado.

A (auto)etnografia foi adotada neste estudo por ser um multimétodo (EL-
LIS; BOCHNER, 2000), e com isso pude lançar mão de diversas fontes de infor-
mação combinadas de diferentes formas, além das cinco chaves ou categorias 
para sua construção: visibilidade para o “si”; forte reflexividade; engajamento; 
vulnerabilidade; rejeição de conclusões. Também foi utilizada para criticar dis-
cursos dominantes e hegemônicos, além de ter sido um mecanismo eficaz para 
ouvir a voz desses grupos que estão nas margens e, para valorizar os saberes e 
as experiências vividas pelos membros desses coletivos. 

Dentro da observação participante que foi realizada no período de abril 
a novembro de 2017, puderam ser utilizados os seguintes instrumentos com-
plementares: diários de bordo, questionário, oficinas pedagógicas, rodas de 
conversa, entrevistas, impressões de aulas, caderno de anotações, resumos, re-
latos pessoais orais e escritos, escuta, observação, registros nos diários, aulas 
de campo, diálogos formais/informais gravados e autobiografias; procurando 
aceitar e agregar a multiplicidade de pensamentos e a subjetividade nos dis-
cursos dos sujeitos da EJA.

3. PROJETO DE LETRAMENTO: REEXISTÊNCIA – BARCO NO MAR

Um dos grandes desafios de qualquer sala de EJA é manter a sala de EJA, 
a frequência viva, de corpo. A presença física. E considero que a intervenção 
desenvolvida se mostrou importante e significativa, pois o ano letivo terminou 
com um número significativo de estudantes em sala, o que raramente acontece; 
sinalizando que a oportunidade de reinserção no ambiente educativo e o aco-
lhimento que foi dado aos estudantes durante o processo obteve sucesso, pois 
pudemos experimentar um projeto que levou em consideração os pressupos-
tos dos letramentos de reexistência – os saberes existentes e valorizados, ditos 



em voz alta e coletivamente em sala de aula, os saberes escolares mobilizados 
em função desses saberes e os saberes do corre-corre da rua. Conforme apon-
tou um dos estudantes, sobre o tempo de afastamento da escola, sinalizando 
que a oportunidade sobre a qual ele fala pode ser reexistência: 

Eu acho que não foi tempo perdido, mas oportunidades não abraçadas. É, por isso, que hoje eu 
estou precisando de outra oportunidade, mas está sendo mostrado assim, para quando eu tiver 
outra, falar: agora abrace! Porque não pode jogar a oportunidade fora, não! Porque são poucas. E 
poucas oportunidades que podem transformar sua vida (Ian228, estudante da minha EJA). 

Analisada essa fala de Ian, podemos afirmar que a sala de aula como es-
paço e território de “reexistência” não é apenas um palco de resistência a um 
poder opressivo que age sobre os corpos dos sujeitos da EJA, mas também um 
lugar de criar formas de existir, sentir, pensar e agir nesse contexto de segrega-
ção em que eles estão circunscritos. E, como principal agência de letramento, 
a escola pode sustentar essa reexistência à medida que considera, valoriza e 
acolhe as trajetórias pessoais e práticas de letramentos cotidianas desenvolvi-
das em outros espaços de aprendizagem para além da escola e, que desvelam 
as identidades sociais desses sujeitos nelas envolvidos, com bem aponta Souza 
(2011). Podemos insistir ainda nessa ideia deslocada pela autora de que essa 
mesma escola pode ainda se constituir um lugar de articulação e valorização de 
experiências educativas das quais os estudantes participam em outros espaços 
de sociabilidade. E, pensando desta maneira, será um território de variadas 
insurgências, seja no pensamento, na ação, no sentimento ou, na percepção 
de corpos negros produtores de culturas, porém, ali reivindicando afirmação e 
gritando silenciosamente por reparação; ademais, humanamente reexistindo.

Isso posto, devemos assumir quando ensinamos a ler e escrever, que esta-
mos fazendo isso em um contexto específico, visando a atingir propósitos de-
terminados. Implica entender que o letramento na EJA é um fenômeno situado 
e irremediavelmente inseparável das práticas sociais que lhe dão origem, cujos 
modos de funcionamento moldam as formas pelas quais os sujeitos, que nelas 
se engajam, constroem relações alteritárias de identidade e de poder. E foi nes-
se embalo que procurei repensar a apropriação da identidade pelo sujeito, con-
siderando ainda as interações sociais com o outro e comigo mesma (BAKHTIN/
VOLOCHINOV, 1929/1992). 

Nossa escolha inicial em trabalhar com projetos de letramento era para 
desenvolver e/ou ampliar o uso da oralidade, leitura e escrita pelos sujeitos da 
EJA, garantindo-lhes o direito ao ensino aprendizagem para inserção e partici-
pação no contexto sócio histórico, político e cultural. Entretanto, percebi após 

228 Para preservar a identidade do estudante da minha EJA, ele foi tratado aqui por pseudônimo; escolhido de 
maneira aleatória para que se distanciasse do nome verdadeiro. 



a experimentação inicial com a turma que, pela itinerância229 dos estudantes 
não haveria possibilidade de conjugar sequência e tempo para operacionalizar 
os projetos e torná-los possíveis; a não ser, se fosse pensado como um projeto 
maior que agregasse outra estratégia para dar conta de tais especificidades da 
minha EJA.

Nessa perspectiva, os projetos de letramento foram, a princípio, por nós 
eleitos como uma possibilidade de criar um diálogo com os sujeitos da EJA, ou-
vir suas vozes, conhecer suas práticas sociais, seus quereres, saberes, potencia-
lidades para, através de uma proposta de intervenção, transpor esse discurso 
hegemônico de inferiorização e da invisibilidade; ao tempo que, na interação, 
pudemos conhecer, observar e descrever outros múltiplos letramentos que se 
manifestavam e emergiam desses coletivos. E foi tomando posse dessas infor-
mações e de outras engrenagens específicas da EJA, escolhemos o encaminha-
mento pedagógico mais adequado à intervenção. 

Ao buscar conhecer as trajetórias de letramentos dos estudantes da minha 
EJA para ampliar sua competência linguística, pudemos perceber que a maioria 
dos sujeitos eram usuários competentes da modalidade oral, contudo eles não 
tinham a consciência de suas habilidades, assim como não consideravam e/ou 
valorizavam a oralidade como uma prática que favorece a interação e inserção 
social. Somado a isso, a dificuldade inicial de interação e aprendizagem de uma 
aluna da turma com baixa visão, cuja problemática maior estava em enxergar 
o texto escrito – por limitações funcionais – foi o que reforçou a ideia de (re)
construção do projeto de intervenção; com vistas a possibilitar, para além da 
inclusão desta estudante, a interação do grupo como um todo. Para tanto, a fer-
ramenta que consideramos mais apropriada, para atender as especificidades 
da minha turma de EJA, foram as oficinas pedagógicas com foco na oralidade e, 
posteriores registros escritos.

3.1. OFICINAS PEDAGÓGICAS: UMA METODOLOGIA POSSÍVEL DE 
NAVEGAÇÃO

As oficinas pedagógicas viabilizaram a construção de conhecimento na 
EJA, pela possibilidade de suas etapas se entrelaçarem e se complementarem 
sem a rigidez da sequenciação temporal que as outras propostas encerravam. 
As oficinas foram como ondas contínuas e descontínuas, para evitar a incom-
preensão total sobre o que foi desenvolvido para quem não estava presente 
e a repetição para aqueles que participaram de todas; buscando manter um 
elo entre elas, através da mobilização, construção e a síntese do conhecimento 
apreendido, eis o que intentamos. 

229 Itinerância é pensada aqui como não estar permanentemente no espaço da sala de aula; frequência oscilante.



O eixo de formulação de toda oficina deve ser o diálogo – um elemento 
caracterizador de qualquer relação pedagógica. Essa relação dialógica230 (no 
sentido freireano e bakhtiniano) precisa estar aberta a transformações e cria-
ções - promove um processo interativo de elaboração de conhecimento. Logo, 
supõe a participação ativa dos estudantes e professora no processo de ensino 
aprendizagem, como também na produção criativa e interativa do conheci-
mento e, na articulação entre diferentes saberes, por não se restringir unica-
mente a recurso pedagógico, mas, um espaço que comportou a possibilidade 
de transformação.

3.2. ORALIDADE: A QUILHA QUE SUSTENTOU A NOSSA 
EMBARCAÇÃO 

Ao refletir sobre usos e práticas de linguagem na escola, surgiu o lugar de 
destaque que a oralidade ocupa no cotidiano escolar e fora dele, embora isso 
não se efetivasse nos projetos pedagógicos, planos e escolhas didático-pedagó-
gicas. Apesar dos sujeitos da EJA, em geral, terem maior domínio da modalida-
de oral da língua, esta potencialidade pouco era movimentada como forma de 
ampliar os conhecimentos linguístico discursivos dos estudantes.

Tomando a língua sob a perspectiva dialógica e interacional, a oralidade 
em sala de aula se apresenta como condição primeira quando se quer consi-
derar o universo a ser atendido em EJA. Nesse sentido, conferir à linguagem 
um caráter social e dialógico, significa tomar o viés bakhtiniano como referên-
cia. Sendo fundamental colocar que a prática da oralidade, realizada na fala é 
também uma possibilidade de se expressar - seja com o corpo ou verbalmente 
- importante na realização da língua, apesar de não ser a única forma de ma-
terialização da oralidade, já que outros recursos de interação também podem 
se aglutinar a ela durante a enunciação, a exemplo de elementos não verbais 
como gestos, expressões faciais, entonações e outros elementos prosódicos; a 
escuta e as respostas do outro também possuem igual relevância. 

Nessa perspectiva, a oralidade - particularmente pensada em termos do 
desenvolvimento dos gêneros orais - encontra ressonância nos pressupostos 
bakhtinianos, por considerar que o ser humano, fora de suas interações sociais, 
não tem existência e, necessita estabelecer relações com o outro para reconhe-
cer-se como sujeito sócio historicamente situado. 

230 Em Bakhtin (1992), a noção de dialógico ou dialogicidade aparece como dialogismo, um princípio interno da 
palavra, das práticas discursivas e visão de mundo; fazendo com que o falante se depare com múltiplos caminhos 
e vozes ao redor do objeto, construído pela emergência de várias vozes sociais. Freire (1996) emprega a palavra 
dialogicidade. Sugerindo a impressão de diálogo em constante ação-reflexão, que passa a ser um instrumento 
social de humanização, combate às relações assimétricas, de libertação do ser humano e das estruturas que o 
aprisionam e oprimem.



Ao longo da minha trajetória, tenho observado a ênfase dada à modalidade 
escrita da língua, enquanto a oralidade ocupa lugar de desprestígio tanto no âm-
bito da escola quanto socialmente, restrita a encenações didáticas através de lei-
turas feitas em voz alta ou discussão de textos, geralmente com foco na produção 
escrita. Por conseguinte, o desenvolvimento da oralidade nas diversas situações 
de interação social não costuma ser visto como função da escola – possivelmen-
te por não considerar que essa particularidade da linguagem possa contemplar 
outros contextos enunciativos que exigirão do interlocutor o domínio dessa ora-
lidade, ampliada também através do letramento escolar e da mediação docente. 
Desse modo, trabalhar a oralidade é uma prática contra hegemônica.

Acerca disso, Souza (2011) corrobora ao mostrar como as práticas de le-
tramento baseadas na oralidade foram e ainda são marginalizadas, em favor do 
modelo europeu de uso da escrita, o que atinge particularmente as comunida-
des negras, cuja cultura se apoia, em grande parte, nas práticas de oralidade. 
Considerando o que fala Souza e o perfil dos sujeitos da minha EJA, podemos 
assegurar que os letramentos na oralidade – desenvolvidos durante o proces-
so de intervenção – apresentaram-se implicados e imbricados em práticas de 
leitura e escrita e emergiram do uso que os jovens e adultos faziam em suas 
práticas cotidianas de linguagem.

Assim, desenvolver essa pesquisa tomando a modalidade oral como cen-
tralidade do processo de ensino e aprendizagem, a partir da interação com o 
outro, representou agenciar diferentes modos de interpretar situações que 
emergiram de necessidades e demandas apresentadas pelos jovens e adultos. 
Mas, o divisor de águas se deu quando, ao estudarmos textos de Carolina Maria 
de Jesus, no formato de poemas, houve uma rejeição por parte dos jovens e 
adultos e, um ensaiamento denominativo e/ou conceitual daquilo que iria se 
tornar, para eles, um “novo” gênero discursivo: o desabafo. E para nós, o divisor 
de águas da pesquisa, sobre o qual pormenorizaremos em outro trabalho.

4. CONSIDERAÇÕES SOB SUSPEIÇÃO: ATRACANDO NO PORTO

Nos papéis de pesquisadora e professora busquei desconstruir um discur-
so inicial dos sujeitos sobre ler e escrever para ser alguém na vida e, dedicar-
-me a alterar a realidade daquele ano na sala de aula da EJA do Centro Estadual 
de Educação Magalhães Netto – CEA: por meio da aplicação de concepções de 
sujeito e interação, da (re)significação da relação entre docente e discentes; 
retomando os princípios freireanos da dialogicidade e humanização (FREIRE, 
1980, p. 1996). 

Aqui, as considerações, sob suspeição, permearam todo o estudo; tran-
sitando dentro e fora da embarcação através dos diferentes movimentos de 



marés enunciativas a que fomos submetidos durante o percurso, de modo que 
ficamos mais livres para avaliar o processo como um continuum e não como 
resultado estanque e já finalizado. Neste lugar, estão colocadas apenas suspei-
ções acerca da trajetória de pesquisa, oriundas de um diálogo interno e fruto 
de nossa reflexividade. 

Após esse rápido passeio, pude reavivar a memória da exploração que fize-
mos e contemplar deste barco de agora as imagens repousadas daquela viagem. 
Como, aos poucos, apropriando-nos da linguagem, fomos remando e (des)cons-
truindo nosso sistema de referências de mundo. Recuperando a humanidade. E 
a expedição (intervenção), por utilizar a linguagem oral, genuína expressão da 
ação humana, conseguiu (re)estabilizar um laço social que fora perdido/corta-
do, devolvendo a visão de nossos corpos refletidos nas águas do mar.

A suspeita é que tenha se instaurado, ou se insinuado fortemente, uma 
outra forma de pensar-se, ser, estar, conhecer-se e relacionar-se com o outro 
através da linguagem. Essa possibilidade de pertença, transformação e huma-
nização é que suspeitamos ter sido pescada pelos tripulantes desse barco de 
reexistência, durante a navegação. 
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O FACEBOOK COMO PROTAGONISTA 
DE AULAS DE LEITURA E DE ESCRITA

Thalyne Keila Menezes Costa231 
Williany Miranda Silva232

INTRODUÇÃO

Sob o contexto da contemporaneidade, pertencente ao conceito das novas 
tecnologias que surgiram com a ideia de proporcionar a comunicação online e a 
participação de atividade virtuais, o Facebook oferece aos usuários um espaço 
para escrita ou “atualização” de status/posts e se refere à composição de mensa-
gens que pode ser realizado em qualquer momento na plataforma da rede social.

O Facebook apresenta espaços de interações síncronas, que ocorrem em 
tempo real, e assíncronas, desconectadas do imediatismo. Além do espaço para 
o post, a interação poderá ocorrer através do gênero comentário, que emergiu 
devido a Web 2.0, e permite aos usuários complementarem e/ou discordarem 
de uma postagem. Observa-se que a participação de alunos/usuários podem 
ser redimensionadas, em redes sociais com posicionamentos e postagens, e 
produzir diálogos produtivos relativos ao aprofundamento de conteúdos em 
contexto escolar, complementando o ensino presencial. 

Diante de tais considerações, e também da constatação da representativi-
dade do Facebook no cotidiano dos discentes, esse ambiente virtual é um ins-
trumento capaz de envolvê-los nas relações interpessoais em sala de aula e nas 
atividades didáticas que promovem ações de uso e reflexão sobre a língua, a 
partir de conteúdos escolares presentes nos currículos.

Dessa maneira, a questão a ser respondida neste estudo é: O que a pro-
dução de comentários revela sobre o planejamento de aulas de leitura, envol-
vendo a temática “preconceito”, e de escrita, envolvendo o conteúdo “tipos de 
argumentos”?

231 Mestranda em Linguagem e Ensino pela UFCG.
232 Professora associada da Unidade Acadêmica de Letras e membro do Programa de Pós-Graduação em Lingua-
gem e Ensino da UFCG.



Para dar conta de responder tal pergunta, e sob inspiração da noção teó-
rica do grupo genebrino, uma Sequência Didática (SD)233 contemplou tanto o 
ambiente da sala de aula quanto o virtual com atividades de leitura e de escrita, 
através de um grupo criado no Facebook para postagens complementares ao 
conteúdo escolar.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O espaço virtual, apesar de não ser uma ferramenta destinada em princí-
pio para fins pedagógicos, pode ser utilizado como um recurso didático com-
plementar, por ser dinâmico, atrativo e motivador ao ensino de leitura e pro-
dução de textos, com vistas a acrescentar informações aos objetos de ensino 
abordados formalmente em sala de aula. Esses espaços na Web são ferramen-
tas que para a educação podem ser complementares/colaborativas, por apre-
sentar novas práticas ao reconhecer nos ambientes virtuais características do 
velho texto, pois são novas possibilidades de os usuários explorarem os gêne-
ros reconfigurados e intensificarem a interação é maior, uma vez que a familia-
ridade fornece a escrita de textos.

O Facebook pode ser utilizado como uma ferramenta que em sua funcio-
nalidade constrói conhecimentos, possibilita o processo de ensino e aprendi-
zagem e dinamiza a educação, visto o imediatismo com que o processo de troca 
de informações ocorre entre a comunidade. Dessa forma, o Facebook permite o 
trabalho em ambiente presencial e virtual, e através da postagem e do comen-
tário o aluno pode participar das situações sociais que exigem o domínio da 
leitura e da escrita de diversos gêneros textuais, a partir de suas necessidades 
pessoais ou da sociedade, que conduz o discente a procurar adequar suas ações 
às situações de uso, incluindo o domínio da tecnologia e da linguagem, suas 
funções e funcionalidades.

O gênero “comentário” assume o estatuto de gênero, pois segundo Koche:

O comentário consiste em um gênero textual que analisa determinado assunto, um fato ocorrido, 
uma questão polêmica, uma obra publicada, um filme, uma competição esportiva, entre outros 
objetos, tecendo considerações avaliativas (KOCHE, 2010, p. 53)

A autora acrescenta que a estrutura do gênero é livre, uma vez que depen-
de das intenções do administrador da postagem em achar adequado o comen-
tário do leitor participativo ou não. Constituindo-se a partir de aspectos como: 
apresentação, em se tratando da contextualização do objeto a ser comentado; 

233 Este artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado, cujo projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospi-
tal Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande / HUAC – UFCG sob parecer nº 
92556518.4.0000.5182.



descrição, no que diz respeito à demonstração do objeto analisado e de suas 
partes; e, por fim, avaliação, em que se critica o que é mais significativo no ob-
jeto analisado, de modo progressivo e consistente. 

A utilização desse gênero apresenta grande facilidade no sentido de escre-
ver, não requerendo grande nível de letramento digital, pois permite a atuali-
zação constante de informações, seja para editar algo escrito ou excluir a par-
ticipação. Além de ser um espaço atrativo que incentiva a reflexão, não apenas 
pela leitura da postagem e do próprio comentário, mas também pela interação 
de outros leitores comentadores que podem complementar, acrescentar novas 
informações e discordar da postagem ou o comentário de outra(s) pessoa(s).

Portanto, observamos que o gênero comentário no Facebook é uma nova 
relação com a escrita advinda das explorações criativas e engenhosas dos am-
bientes virtuais. Para Marcuschi (2010, p. 77), a escrita em ambiente virtual 
alcança uma repercussão interessante dada a relação que se estabelece com 
usos já existentes, constituindo um novo formato de escrita em uma relação 
mais íntima com a oralidade.

Predominantemente no contexto digital, o comentário é considerado um 
gênero por cumprir uma função de reiterar a interação entre os sujeitos, re-
troalimentando o diálogo com inúmeras formas de manifestações: linguísticas, 
imagéticas ou sonoras (multimodais).Além desse aspecto comparativo, nota-se 
que o comentário ganhou nova roupagem após o avanço das TIC (Tecnologias 
da Informação e Comunicação), que trouxe consequências significativas às prá-
ticas de comunicação social, refletindo positivamente na cultura. Segundo Ri-
beiro (2007, p. 111):

Em meios eletrônicos de comunicação assíncrona, com trocas de ideias basicamente textual, a lei-
tura do que se escreve – enquanto se escreve e após fazê-lo – é uma forma de abstração reflexiva, 
uma externalização do diálogo interno, que é então apresentado ao indivíduo de forma mais con-
creta. (RIBEIRO, 2007, p. 111)

A autora defende que o pensamento escrito pode carregar mais significado 
e correlação com o pensamento do emissor do que o diálogo verbal presencial, 
pois o diálogo interno é a base da abstração reflexiva e, ao escrever, o emissor 
tem oportunidades ampliadas de meditar e comtemplar as ideias produzidas. 
Estando a figura do mediador ausente, os interesses individuais são ajustados 
devido à diversidade de opções oferecidas pelo Facebook para interação, por 
dar a liberdade de escolha tanto dos comentários através de reações quanto 
de outros comentários que explicitam os posicionamentos de outros leitores. 

Dessa forma, o aluno navegante desse espaço tem o livre-arbítrio para 
concordar ou não com o posicionamento de outras pessoas, como também, ao 
ler outros posicionamentos, poderá ganhar mais fôlego para argumentar as 



próprias ideias. Nessa perspectiva, o aprendizado do leitor comentador pode 
ser significativo, pois corresponde ao conhecimento aplicado que direciona 
o aprendiz para as necessidades e desejos, o que equivale a um processo de 
mudança e crescimento pessoal que é nítido nos ambientes não formais e nas 
mediações eletrônicas, nas quais a utilização do comentário como ferramenta 
educativa é eficaz para o processo de desenvolvimento do aluno e impulsiona a 
escrita do pensamento reflexivo, crítico e argumentativo.

1.1 A sequência didática no ensino de gênero

O ensino pautado nos gêneros textuais, por ser um material rico e con-
duzir os alunos à leitura e à escrita em situações concretas de uso, contribui 
para o desenvolvimento e ampliação de capacidades reflexivas. Dessa forma, 
a experiência de planejar e executar atividades de ensino, a partir da reflexão 
e uso parece promover uma maior apropriação dos objetivos e dos conteúdos, 
dissociando-se ensino de espontaneísmo e de práticas mais tradicionais, pau-
tadas no autocontrole das estratégias metodológicas que constituem as etapas 
de aula, por parte do docente.

Para atender as exigências sociais no ambiente escolar, fundamenta-se 
que “é possível ensinar a escrever textos e a exprimir-se oralmente em situa-
ções públicas escolares e extraescolares” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2013, p. 82). No 
entanto, deve-se criar um contexto de aprendizagem que contemple atividades 
variadas para que o ensino permita a apropriação das noções, técnicas e instru-
mentos necessários para o desenvolvimento das capacidades do discente em 
situações diversas de comunicação.

Diante dessa constatação, Dolz e Schneuwly (2013) apresentaram um pro-
cedimento sistemático sobre os gêneros a partir da Sequência Didática (SD), 
que é “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemáti-
ca, em torno de um gênero textual oral ou escrito,” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2013, 
p. 82).

Para os autores, a SD tem a finalidade de ajudar o aluno a conhecer, com-
preender, interagir e produzir um gênero textual de maneira adequada a uma 
dada situação de uso, servindo como acesso a práticas de linguagem novas ou 
dificilmente domináveis. Partindo desse pressuposto, é necessário que o pro-
fessor considere o funcionamento dos gêneros na sociedade e organize uma 
proposta didática com a escolha de uma situação particular que seja exequível 
e sócio-comunicacional.

A estruturação de Dolz e Schneuwly (2013) prevê um esquema que pode 
ser representado em quatro enumerações de etapas. Na primeira, apresenta-se 
a situação com a exposição do projeto de comunicação que será realizado pelo 



professor; na segunda etapa é realizada a produção inicial com a elaboração 
de um texto pelos alunos, a fim de motivar não só as atividades, mas também a 
elaboração da própria SD; na sequência, a terceira etapa é composta pela expo-
sição de técnicas para a elaboração, criação e/ou aprimoramento de conteúdos 
em módulos; e, por fim, na quarta etapa, a produção final pelo aluno para pôr 
em prática as instruções apresentadas nos módulos.

Para Dolz e Schneuwly (2013, p. 82),

Uma proposta como essa tem sentido quando se inscreve num ambiente escolar no qual múltiplas 
ocasiões de escrita e de fala são oferecidas aos alunos, sem que cada produção se transforme, ne-
cessariamente, num objeto de ensino sistemático. 

O contexto da sequência, esboçado pelos autores, visa que os discentes se 
apropriem das noções, técnicas e instrumentos necessários para a utilização 
eficaz de expressões escritas em situações reais. O trabalho com os gêneros na 
escola visa ajudar o aluno a ter acesso e dominar melhor um gênero de texto de 
forma adequada para uma situação de comunicação.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Com o intuito de atender aos objetivos propostos de observar as ativida-
des desenvolvidas em ambiente virtual dentro de um conjunto de atividades 
mais amplo, iniciado presencialmente, optamos por recorrer a um estudo de 
abordagem descritivo-interpretativista com procedimento qualitativo para os 
dados, por ser uma pesquisa que “procura entender, interpretar fenômenos so-
ciais inseridos em um contexto” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 34). 

Os dados sistematizados decorrem do planejamento e da execução de um 
conjunto de aulas aplicadas por uma professora de Língua Portuguesa de Ensi-
no Médio, e também uma das pesquisadoras deste trabalho. Essa negociou com 
os alunos de duas turmas de segunda série, de forma bem-sucedida, a comple-
mentação de atividades da SD em ambiente virtual. Criou-se um grupo fechado 
no Facebook, intitulado “Língua Portuguesa – projeto de leitura e escrita” (ht-
tps://www.facebook.com/groups/135311197175123/?ref=bookmarks), com 
vistas à publicação e divulgação de posts e comentários, resultante das ativida-
des iniciadas em contexto presencial.

Os alunos participantes da pesquisa são 71 estudantes da 2º série do En-
sino Médio Integrado do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba, 
correspondente aos cursos de Petróleo & Gás e Informática no ano letivo de 
2017. Esses reuniram-se no grupo fechado do Facebook que foi utilizado como 
recurso complementar para o ensino de leitura e escrita.



Para o artigo em questão, recortamos parte de uma SD, sistematizando os 
conteúdos e atividades em que figuram os tipos de argumentos para a produ-
ção de comentários virtuais em relação ao tema preconceito. Analisar a relação 
entre a proposta de ensino do conteúdo, com a manifestação concreta destes 
nos comentários em outro ambiente, que não o escolar, é o objeto central de 
nossas discussões.

Como a execução de uma Sequência Didática, que perpassou o ambiente 
da sala de aula complementado pelo Facebook, este artigo trata-se de um estu-
do exploratório, que analisa: 1. As postagens que deram continuidade às ativi-
dades de leitura em sala de aula, introduzida no grupo pela professora; e 2. Os 
comentários, que refletem os conteúdos de escrita, mobilizados pelos alunos. 

Para a análise da influência do conteúdo ministrado, no referido planeja-
mento, foi selecionada a produção de comentários de vários alunos. Esses, pela 
assiduidade e participação em ambos os ambientes, podem ser representati-
vos de uma amostragem para aprofundar futuras reflexões. 

2.1 Sobre as atividades de planejamento de leitura e escrita 

As atividades de planejamento de leitura e de escrita ocorreram em onze 
aulas, distribuídas de forma a contemplar o conteúdo “Tipos de argumentos” e 
“Gênero carta aberta”. Para estimular a apropriação destes conteúdos, utilizou-
-se o tema “preconceito”, com 6 textos em sala, subsidiando a temática. Além 
disso, realizaram-se algumas atividades com estratégias metodológicas envol-
vendo práticas orais e interpretativas de leitura, como a atividade que segue:

Figura 01: Postagem 1 – Vídeo Você é preconceituoso?

Disponível em: <.https://www.facebook.com/groups/135311197175123/?ref=bookmarks>.

Na Figura 01, tem-se a primeira ilustração: a postagem da professora no 
grupo do Facebook, a fim de iniciar a SD. É possível notarmos nessa imagem 
que 67 alunos, de um total de 71, visualizaram a atualização de status, 27 alu-



nos reagiram, sendo 25 com a reação “curti” e 2 com “amei”, e 43 alunos parti-
ciparam através de comentários.

Nessa atividade, a docente partiu da leitura do vídeo “Você é preconcei-
tuoso?”, de Eduardo Bressanim, para que refletir sobre pensamentos e atitu-
des que não consideramos preconceituosas no cotidiano, mas que são. Junto a 
postagem do vídeo, no grupo virtual e em sala de aula, a professora utilizou o 
título do material para interrogar aos alunos se eles se consideravam pessoas 
preconceituosas. Essa primeira postagem oportunizou aos discentes exporem 
suas crenças e argumentos sobre as próprias atitudes.

O material exemplificado foi explorado em contexto de sala de aula, com 
vistas a desenvolver estratégias de posicionamento que levariam, em outro 
momento, os discentes a argumentar na produção da carta aberta, revelados 
através de tipos de argumentos (conteúdo ministrado nas aulas 4, 5, 6 e 7), 
explicados em sala de aula. Para este artigo, restringimos a apreciação das ati-
vidades relativas à produção de leitura e de escrita no ambiente virtual. Assim, 
sistematizamos cinco das onze aulas desenvolvidas na SD, por tratarem espe-
cialmente da postagem de comentários extensivos à exploração da temática 
discutida em contexto de sala de aula. 

As discussões que instigavam a produção de argumentos eram sinalizadas 
por questões pontuais, que exigiam respostas concretas e produzidas oralmen-
te. O quadro 02, a seguir, reúne o encaminhamento dado pela docente. Vejamos:

Quadro 01: Articulação entre conteúdos e temática na produção de comentários. 

Ambiente 
presencial

Ambiente virtual - postagens

Aula 08: “Racismo é 
burrice”, de Gabriel 
O Pensador (música)

Questionamentos no 
ambiente virtual:

Qual justificativa você 
poderia nos apresentar 
para o preconceito 
racial? 

E qual(quais) fator(es) 
contribui(em) para a 
prática de racismo e 
discriminação?

Reprodução da 
letra da música

Leitura de 
comentários dos 
alunos

Postagem da música 
“Racismo é burrice” através 
de vídeo (disponível em: 
https://www.youtube.com/
watch?v=MDaB8muAANc >.)

57 comentários foram 
explicitados pelos discentes



Aula 09 “Flip – 
Festa Literária 
Internacional 
de Paraty” 
(Depoimento em 
vídeo)

Interpretação do 
documentário e 
questionamento no 
ambiente presencial que 
surgiram a partir das 
participações orais. 

Reprodução do 
depoimento em 
vídeo

Depoimento 
de alunos com 
argumentos 
orais sobre 
preconceitos 
vivenciados e 
exemplificados

Postagem do depoimento 
em vídeo (disponível em: 
<https://bit.ly/38r4RTr>.)

5 comentários foram 
explicitados pelos discentes 

Aulas 10 e 11: 
“O significado 
de Mandela 
para o futuro da 
humanidade”, de 
Leonardo Boff

Questionamento no 
ambiente presencial:

Qual o objetivo geral do 
texto anterior?

No texto em estudo, o 
autor serviu-se de vários 
recursos, um deles é 
a definição. O ato de 
perdoar, conforme foi 
definido no texto, está 
adequado ao contexto? 
Justifique.

Questionamento no 
ambiente virtual:

“Por que, segundo 
Leonardo Boff, Nelson 
Mandela tem um 
significado para o futuro 
da humanidade?”

Leitura e 
interpretação 
do texto através 
de material 
impresso. 
Identificação 
de tese e de 
argumentos.

Postagem do texto “O 
significado de Mandela para 
o futuro da humanidade” 
(disponível em: <https://
leonardoboff.wordpress.
com>.)

42 comentários foram 
explicitados pelos discentes

Como se pode verificar, o quadro 01 revela a articulação entre o ambiente 
presencial e a reiteração da aula no ambiente virtual. As aulas 08, 09, 10 e 11 
foram complementadas por postagens virtuais que estimulava comentários. A 
primeira coluna na vertical especifica a aula e o material que foi subsídio para 
as atividades de leitura e escrita que ocorreram. Diante dessas colunas temos 
o detalhamento das intervenções, nos eixos horizontais, que especificam os 
questionamentos e procedimentos perpassados tanto no ambiente presencial 
como no virtual.

Face às considerações relativas à sistematização de atividades de leitura 
e de escrita, e a articulação entre o conteúdo ministrado, a última coluna, re-
lativa à explicitação de comentários, possibilitou a identificação de aspectos 
do planejamento destas aulas, sinalizando reflexões necessárias, tão caras à 
Linguística Aplicada, para a construção de uma etapa, que influencia o ensino 
pautado em práticas emergentes inseridos num paradigma complexo (FREIRE; 
LEFFA, 2013).



Os comentários, recolhidos para a análise do referido planejamento, fo-
ram enumerados em sequência como ilustrativa da categoria “Postagens rela-
tivas ao planejamento temático”, realizadas pela professora a serem discutidas 
na seção que segue.

3. EVIDÊNCIAS RELATIVAS AO PLANEJAMENTO TEMÁTICO COM 
ÊNFASE NA LEITURA

Os comentários relativos as postagens, tomados como ponto de partida 
para a análise das aulas de leitura e escrita evidenciadas nos ambientes virtual 
e presencial sobre preconceito, revelam que a ênfase das aulas foi dada a temá-
tica, que prevaleceu nas aulas de leitura. Essa constatação permite avaliarmos 
a categoria de comentário reinterativo por fazer referência às interações que se 
desenvolvem pela exposição do conhecimento adquirido, a partir da leitura do 
post, ocorrendo a reprodução da temática que reitera a postagem apontando 
o posicionamento do leitor. Vejamos os exemplos de comentários que seguem:

Figura 02: Comentário 01

Disponível em: <.https://www.facebook.com/groups/135311197175123/?ref=bookmarks>.

Figura 03: Comentário 02



Disponível em: <.https://www.facebook.com/groups/135311197175123/?ref=bookmarks>.

Nos exemplos expostos observa-se que o acréscimo de ideias é relacio-
nado a temática das postagens que os alunos interagiram. O comentário 01 
condizente a postagem da música Racismo é burrice, de Gabriel O Pensador, 
relaciona-se a temática preconceito racial. No comentário 02 temos o posicio-
namento do aluno e a reiteração do tema, abordado no depoimento em vídeo 
da Flip – Festa Literária Internacional de Paraty. 

Esses exemplos encaixam-se na categoria de comentários reiterativos por 
incluírem o conhecimento ao tema já existente numa interação que aborda a 
temática. Dessa maneira, existe na escrita mais significado e correlação com 
o pensamento do emissor, que teve nessas atividades a oportunidade de ler, 
refletir e construir o próprio posicionamento, fazendo referência a exposição 
da postagens pela relação existente com a temática e a aplicabilidade do conhe-
cimento adquirido.

CONCLUSÃO

Com relação ao questionamento que nos propomos a refletir, neste estudo, 
o que a produção de comentários revela sobre o planejamento de aulas de lei-
tura, envolvendo a temática “preconceito”, e de escrita, envolvendo o conteúdo 
“tipos de argumentos”, não nos deparamos com comentários que apresentas-
sem o uso reflexivo do conteúdo “tipos de argumentos”, o que encontramos 
ricamente são interações que expandem a temática. 

Percebemos que os alunos se envolveram com a temática e a dinâmica da 
atividade que contemplou o ambiente virtual, pois os comentários dizem mui-



to sobre leitura, mas não exibem relevância sobre argumentos, pois os alunos 
apresentaram resistência ao incluir em suas interações os “tipos de argumen-
tos” estudados em sala de aula. 

Para tanto, os comentários revelam que as postagens e o planejamento da 
docente em alguns momentos apresenta falhas nas escolhas traçadas no decor-
rer da SD, por ter dado ênfase as aulas de leitura que foram sobre preconceito. 
Também temos consciência de que a aquisição do conteúdo “tipos de argumen-
tos” requer esforços contínuos e não acontece de uma hora para outra. 

O professor, inserido em uma prática complexa que envolve os ambientes 
virtuais em complemento a sala de aula, precisa entender que ao postar mate-
riais no grupo do Facebook é necessário que ele realize uma retrospecção em 
ambiente presencial, relacionando em sua prática uma reflexão sobre o con-
teúdo ensinado, exemplificando os “tipos de argumentos” a partir dos comen-
tários dos próprios alunos, ou seja, é preciso redimensionar a prática de ensino 
considerando ações de aquisição de conhecimento, prática e reflexão diante 
das atividades realizadas no ambiente presencial.
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ENTRE A IMAGEM E A PROSA: 
caminhos para a produção de crônicas e de 

colagens numa abordagem multimodal
Dileide Ferreira Silva Lopes234

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta a análise de uma proposta de trabalho cuja motiva-
ção é o ensejo em desenvolver e aplicar atividades de produção escrita em que 
as situações comunicativas contextualizadas no ambiente escolar instiguem a 
formação cidadã de forma que o aluno, após ler, ouvir, falar e ver, ou seja, após 
ter contato com o universo da informação de diferentes modos, tenha condi-
ções reais de se posicionar diante dos diferentes discursos materializados nos 
textos e veja sentido em seus atos comunicativos. Freire (2016) reforça a im-
portância do ensino que estimule a capacidade de aprender, ao afirmar que 
“[...] quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender, tanto mais 
se constrói e desenvolve o que venho chamando curiosidade epistemológica” 
(FREIRE, 2016, p. 27).

Para a realização dessas atividades, serão exploradas estratégias de leitu-
ra e produção textual dos gêneros crônica e colagem com o objetivo de propi-
ciar ao aluno, condições de se apropriar do gênero textual para manifestar seus 
discursos e saber como expressá-los. Diante da complexidade que envolve essa 
tarefa, desenvolveremos e aplicaremos uma sequência didática, que é definida 
pelos seus principais estudiosos como “um conjunto de atividades escolares 
organizadas, de maneira sistematizada, em torno de um gênero textual oral ou 
escrito” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 82). 

Inspiradas nessa metodologia, buscamos desenvolver uma proposta 
diagnóstica a fim de identificar as principais dificuldades apresentadas pelos 
alunos. Tais dificuldades serão priorizadas nos conteúdos desenvolvidos nos 
módulos. Cientes de que o ato de escrever implica sempre o de reescrever, ao 
longo da sequência serão propostas versões de reescrita da produção, de modo 
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a possibilitar aos alunos o retorno ao próprio texto, de modo que, após a inter-
venção com os módulos, possam ampliar suas habilidades de escrita. Assim, 
a visão interacionista da escrita que envolve a comunhão das ideias, informa-
ções e intenções pretendidas por parte dos envolvidos no processo de ensino-
-aprendizagem torna-se de fato realidade (ANTUNES, 2009).

1. OBJETOS DE DISCURSO: A CRÔNICA E A COLAGEM

O ensino da língua intermediado pelo gênero textual não pode ser visto 
como modismo, mas sim como um meio de trazer para as práticas didáticas 
escolares a ideia de que nossas escolhas linguísticas acontecem em função das 
situações de comunicação, do objetivo e dos papéis que os participantes as-
sumem (BRONCKART, 2012), é lançar mão, portanto, de estratégias que va-
lorizem a necessidade de adaptação do uso da língua, na fala ou na escrita, às 
diversas situações comunicativas e das diferentes atuações que fazemos em 
função do contexto de enunciação. 

Os gêneros textuais assumem, dessa forma, o papel de mediadores do pro-
cesso de ensino-aprendizagem, pois são considerados “[...] uma fértil área in-
terdisciplinar, com atenção especial para o funcionamento da língua e para as 
atividades culturais e sociais” (MARCUSCHI, 2008, p. 155). O estudo do gênero 
textual constitui-se, assim, de uma importante estratégia de escrita, pois cada 
gênero tem uma função social a desempenhar em diferentes contextos. Reco-
nhecer sua função e ter autonomia para usá-lo constitui-se importante estraté-
gia para saber se posicionar, assumir eficientemente o seu papel de enunciador 
e não ficar à margem das diversas situações de comunicação. 

Escolhemos a crônica como gênero norteador das práticas de linguagem 
desenvolvidas no trabalho, pelo seu caráter crítico e literário, ao mesmo tempo 
sério e cômico. Enfim, um gênero que “passeia” por outros, classificado por 
Abaurre (2012), como um gênero discursivo no qual, a partir da observação 
e do relato de fatos cotidianos, o autor manifesta sua perspectiva pessoal, ofe-
recendo uma interpretação que revela ao leitor o que não é percebido pelo 
senso comum. Esperamos que a leitura das crônicas possa propiciar ao aluno 
a reflexão sobre temáticas importantes para sua formação cidadã, além do seu 
envolvimento no processo de ensino-aprendizagem de forma mais atuante, so-
bretudo ao produzir textos, que suas produções escritas ultrapassem o simples 
relato e histórias e tragam à tona a problemática social, de forma a narrar-co-
mentando, construindo e reconstruindo seu pensamento frente aos diferentes 
discursos presentes na sociedade. 

A comunicação sempre envolveu variadas linguagens. Quando falamos, 
associamos vários recursos como tom de voz, a expressão facial, gestos e até 



mesmo no silêncio nos comunicamos. Na escrita, os diferentes formatos e co-
res de letras, a posição destas no papel, o lugar onde o texto é encontrado já 
tem muito a nos dizer e constituem importância na construção dos sentidos.

Com o objetivo de oferecer ao aluno uma nova forma de expressão e de in-
teração para produzir e compartilhar escolhas que serão manifestadas em múl-
tiplas linguagens, o gênero colagem será um aliado nesta proposta que busca 
ampliar a visão de mundo, a criticidade e o valor de cada pessoa como ser que se 
reconhece como parte do corpo social. A criatividade do aluno pode ser estimu-
lada através do contato com textos em diferentes modalidades explorando, tam-
bém, a subjetividade. Nesse sentido a análise da colagem é mais uma forma de 
contribuir para que o aluno não faça leituras ingênuas sobre as imagens que são 
tão presentes em seu dia-a-dia, oportunizando lhes a experiência de olhar, falar, 
ler e escrever em sentido mais amplo, menos restrito à mera interpretação.

Para conceituar a prática da colagem, Bernardo (2012), em sua disserta-
ção de mestrado, faz uma tradução livre da palavra colagem, definindo-a como 
o termo utilizado tanto para a técnica quanto para o resultado de um trabalho 
que inclui pedaços de papéis, fotografias, tecidos, entre outros materiais, ar-
ranjados em uma superfície de suporte. A colagem pode ainda incluir outras 
mídias, como pintura e desenho, além de conter elementos tridimensionais235. 
Há imagens que exploram um clima onírico, nostálgico ou melancólico e que 
são capazes de despertar sensações em quem as apreciam, como se pode sentir 
ao fazer a leitura da imagem abaixo.

Figura 1: Exemplo de imagem que explora as desigualdades sociais

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/857443216528012444/>. Acesso em: 15 jul. 2018.

235 A autora buscou no dicionário Tate Gallery o significado que adotou em sua pesquisa.



O exemplo aqui apresentado indica a possibilidade de promover momen-
tos de reflexão que conduzam o aprendiz a ler além do escrito e a enxergar 
além da imagem, de forma que as atividades de leitura e escrita despertem a 
capacidade crítica dos alunos. Esperamos que, através da análise de colagens 
e dos momentos de interação partilhados pela turma, o aluno possa ampliar 
sua visão sobre o significado da leitura, bem como sobre problemas sociais de 
ordem diversas, não apenas para reconhecer que eles existem, mas principal-
mente para reconhecer a necessidade de superá-los. Para isso, o diálogo, a pa-
lavra, o reconhecimento do problema é um passo inicial, importante também 
para a formação do aluno cidadão.

2. CAMINHOS PARA A PRODUÇÃO DA PRIMEIRA CRÔNICA 

A fim de identificarmos as habilidades e dificuldades na produção textual 
e definirmos, a partir delas, os conteúdos que irão compor os módulos da se-
quência didática, aplicamos uma proposta de produção que será o nosso corpus 
de fonte preliminar. A primeira etapa consistiu em apresentarmos uma breve 
caracterização da crônica, momento em que, juntamente com os alunos, fizemos 
uma análise da crônica “Vício secreto” de Moacyr Scliar. Avaliamos que essa ati-
vidade serve de modelo e reflexão sobre algumas das características do gênero. 
Ao fim da aula, orientamos que cada aluno selecionasse em casa, pesquisando 
em suportes variados, uma ou mais imagens que apresentassem uma perspec-
tiva crítica e trouxesse para a próxima aula. O objetivo dessa atividade foi o de 
envolvê-los na proposta inicial, buscando despertá-los para temas que chamas-
sem a atenção deles e que poderiam ser utilizados na primeira produção, incen-
tivando-os a selecionar imagens que lhes transmitissem uma visão crítica. 

Na aula seguinte, propusemos uma roda de conversa para a partilha das 
opiniões. Os alunos expuseram as razões que justificaram a escolha das ima-
gens e a visão subjetiva despertada por elas. Cada aluno pode explicar, ainda 
que de forma superficial, sem aprofundar na análise das imagens, sua própria 
perspectiva crítica para a imagem selecionada, sendo-lhe oferecida a oportuni-
dade de falar e também de ouvir os colegas, partilhando visões e experiências 
individuais. Após esse momento, fizemos um mural com todas as imagens. Ve-
rificamos que a maioria das imagens refletia sobre a temática das redes sociais 
em perspectivas que, em geral, abordava aspectos negativos relacionados aos 
vícios que interferem na qualidade das relações pessoais, nos estudos e no tra-
balho ou a problemas no tocante aos conteúdos que são veiculados nas redes 
como principal fonte de informação para muitos usuários de internet. Além 
da temática das redes sociais, houve, também, imagens que retratavam sobre 
desigualdades sociais, violência, meio ambiente dentre outros temas.



Definimos, a partir das escolhas trazidas pela maioria dos alunos, que a 
temática da produção diagnóstica seria a produção de uma crônica narrativa 
sobre as redes sociais. Selecionamos três das imagens levadas pela turma e 
pedimos que cada aluno escolhesse uma delas para escrever uma crônica re-
lacionada à ideia transmitida na imagem, estando atentos às características do 
gênero. A escolha da temática das redes sociais se deu por ter sido esse um 
assunto suscitado por eles e que apresenta relevância para a formação crítica 
dos alunos. Definimos também que as crônicas seriam lidas e apreciadas pelos 
colegas e professora, pois o objetivo dessa primeira produção seria possibilitar 
ao aluno o primeiro encontro com o gênero além de guiar o professor em rela-
ção às principais dificuldades dos alunos. 

Ao analisarmos o resultado das produções iniciais, constatamos que mes-
mo os alunos com maiores dificuldades conseguem escrever textos que aten-
dam ao gênero, ainda que apresentem problemas diversos. As dificuldades, 
se bem interpretadas, podem ser ponto de partida para o direcionamento das 
próximas etapas, constituindo-se em fundamental instrumento para o proces-
so de ensino e aprendizagem.

Avaliamos de forma positiva esse primeiro ensaio para a produção do gê-
nero, uma vez que não idealizamos que os alunos fizessem perfeitas produções, 
mas que tivessem um primeiro contato com a escrita da crônica e apontassem 
a compreensão que tiveram sobre o que foi estudado nas primeiras aulas so-
bre o gênero, além de revelar tanto a eles mesmos quanto aos professores as 
dificuldades encontradas para desempenhar a tarefa proposta. O nosso corpus 
inicial é composto por trinta produções, das quais pontuamos que vinte e sete 
alunos conseguiram, como na orientação dada, escrever textos que contassem 
histórias que conduzissem à reflexão. Uma aluna fugiu ao tema e dois deles 
não conseguiram se atentar à tipologia textual, uma vez que escreveram textos 
mais próximos ao discurso expositivo.

Diagnosticamos que, em geral, o que havíamos previsto como dificulda-
de se concretizou nas produções. Embora muitos tenham conseguido escrever 
histórias que conduzam à reflexão, ainda precisam ser estimulados a liberar a 
criatividade em seus textos, de modo que, através de uma linguagem que ex-
presse a subjetividade, possam conduzir suas histórias a ultrapassar o simples 
contar, que tragam sentidos implícitos capazes de despertar a reflexão, a crítica 
e de expressar a visão pessoal do aluno sobre o fato narrado. Acreditamos que 
a análise das produções escritas e das colagens poderá contribuir para ampliar 
as ideias e as habilidades discursivas dos alunos.

Após essa primeira análise, nossa tarefa será a de articular atividades que 
contribuam para que o aluno possa refletir sobre suas dificuldades e voltar 
ao seu próprio texto a fim de fazer intervenções que favoreçam a sua prática 



comunicativa. Como o nosso trabalho encontra-se em andamento, as próximas 
etapas consistirão em construir os módulos e aplicá-los, sem perder de vista 
as possibilidades de reelaboração dos mesmos para atender a novos objetivos 
que se fizerem necessários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realidade tem mostrado o quanto a educação é carente de propostas pú-
blicas que interfiram de fato nos inúmeros problemas vivenciados pelo ensino 
escolar, mas em meio a essa problemática, nós professores, devemos reconhe-
cer o papel fundamental do nosso trabalho. Há diferença em transmitir saberes 
ou em construí-los coletivamente. Na aplicação do currículo, no processo de 
ensino-aprendizagem, no trabalho realizado no dia-a-dia da sala de aula, po-
demos exercitar um ofício que instigue a participação, a valorização das capa-
cidades dos nossos alunos e a intervenção necessária para ampliação de suas 
habilidades. Esperamos que ao ensinar a produção de crônicas e de colagens 
possamos contribuir para que cada aluno transmita suas ideias e se reconheça 
como peça fundamental no meio em que está inserido e que as reflexões pro-
movidas possam se estender a produções de significados em outros textos que 
tiverem contato.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo visa a relatar e explicitar a experiência de codocência e 
sua continuidade em dois momentos distintos através das aulas de inglês lecio-
nadas por estagiários do Projeto Língua Inglesa para a Comunidade, ofertado 
pelo Departamento de Letras Estrangeiras Modernas - DLEM, da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). O projeto fundamenta-se na promoção de ações 
que contribuam para a iniciação docente por meio de planejamento, ministra-
ção das aulas e atividades pedagógicas de rotina, proporcionando a construção 
identitária dos estagiários envolvidos.

A codocência consiste no compartilhamento do espaço de sala de aula por 
dois professores que trabalham de modo colaborativo a partir da troca mú-
tua de experiências em um contexto de trabalho em grupo e comunitário (Cf. 
CHANNMUGAN; GERLACH, 2013; JANNING; CASSIANI, 2015; SANTOS JÚNIOR; 
SILVA NETO; ANDRADE, 2018). Este processo envolve os professores em suas 
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atividades tanto dentro como fora da sala de aula por meio da socialização do 
trabalho realizado em colaboração, refletindo em momentos de aprendizagem 
e de construção dos saberes e fazeres docentes. Todo este método codocen-
te se objetiva a proporcionar o empoderamento e a autonomia dos envolvi-
dos, por meio de práticas de formação inicial, bem como através da formação 
continuada.

Em um primeiro momento, no ano de 2017, após o processo de seleção 
de estagiários do curso de Letras-Inglês para lecionarem aulas de inglês pelo 
projeto, as orientadoras-coordenadoras propuseram o desafio da codocência 
em uma das turmas. Tal tomada de decisão se deu por notar que um dos esta-
giários aprovados já possuía certa experiência docente em Língua Inglesa, en-
quanto um outro - dentre todos os selecionados - nunca tivera tido contato com 
a prática docente. Esta ação pretendia proporcionar ao estagiário menos expe-
riente, a convivência, a observação recíproca e o compartilhamento de saberes 
com o estagiário mais experiente através da alternância de papéis e funções 
em sala: um na incumbência de professor e o outro como monitor-observador, 
e vice-versa.

Pelo sucesso deste desafio e pela concepção autônoma e motivadora do 
fazer docente do estagiário de menor experiência, no ano de 2018, a codocên-
cia foi retomada em mais uma turma do projeto, com o estagiário de menor 
experiência do desafio de 2017 repassando seu aprendizado docente para uma 
nova estagiária inexperiente. Porém, diferentemente do primeiro desafio, um 
processo inovador trouxe a codocência de modo em que ambos os estagiários 
compartilhassem a sala de aula na incumbência de professores da turma, e não 
mais com a alternância de papéis, ministrando os conteúdos em conjunto.

Ambas as experiências de codocência se basearam na teoria da Zona de 
Desenvolvimento Proximal (VYGOTSKY, 1984), na qual a colaboração de um 
colega mais experiente ampara o processo de maturação do outro estabele-
cendo um processo de andaimagem. Em todo o processo codocente desenvol-
vido com os estagiários do projeto, os resultados mostraram que todos eles 
aprenderam um com o outro, contribuindo de forma eficiente para a formação 
docente nos aspectos de autonomia, empoderamento e motivação frente aos 
desafios da sala de aula. Isto demonstrou que ambas as experiências foram re-
levantes, motivadoras e construtivas na formação docente inicial e continuada, 
proporcionando melhoria de aspectos didático-pedagógicos na sala de aula.

1. DA DOCÊNCIA À CODOCÊNCIA: UM ELO COLABORATIVO

As concepções docentes permeiam estratégias que transgridem o ambien-
te escolar/acadêmico e perpassam diversas manifestações e práticas em favor 



do ensino e aprendizagem. Dentre estas concepções, o fazer docente está alo-
cado no universo das atividades humanas que competem processos de cons-
truções sociais, políticas e culturais. Libâneo (1999) assevera que a docência se 
concebe a partir do ato de ensinar, em que o professor detém o conhecimento 
com finalidade de proporcionar, de forma ampla, a reflexão dos alunos fren-
te às atividades decorrentes desta prática. Neste sentido, percebe-se que este 
processo, o qual tem o professor como ator principal, requer planejamento e 
elaboração de estratégias que visem a alcançar metas (pre-)estabelecidas em 
detrimento do processo de ensino-aprendizagem.

Por ser uma atividade de cunho social, a docência propicia um engajamen-
to crítico-reflexivo dos professores, tornando-os profissionais efetivos na apli-
cabilidade de ações que proporcionem a transformação da sociedade. O saber e 
o fazer docentes denotam serem procedimentos inseparáveis que acabam por 
incluir uma série de técnicas e métodos próprios de ensino. Uma vez inseridos 
em um contexto social, todos estes procedimentos demonstram a não existên-
cia de sociedade sem prática docente nem de prática docente sem sociedade.

A partir da imersão em um conjunto de atividades docentes, o professor 
precisa compreender e saber lidar com os acontecimentos que ocorrem em 
sala de aula, o que pode vir a tornar o processo de ensino desafiador e grati-
ficante, mas, em algumas vezes, nebuloso, turbulento e traumático. Imbuído 
neste contexto, o professor, na grande maioria do tempo determinado ao ensi-
no e nas mais diversas áreas do conhecimento, acaba por realizar um trabalho 
solitário e de isolamento (HARGREAVES, 1998) sem que haja o compartilha-
mento de vivências docentes pertinentes para a realização oportuna desta prá-
tica em sala de aula. Necessita-se, portanto, de uma via interacional e de mão 
dupla com outros profissionais que compõem o ambiente escolar/acadêmico, 
proporcionando uma maior eficácia no fazer docente e uma oportunização do 
trabalho em conjunto. 

Nesta perspectiva, mostra-se importante, em algumas situações e com a 
finalidade de evitar o trabalho isolado e solitário do professor, a inserção de 
mais de um professor no ambiente de sala de aula para que haja uma comu-
nhão entre os saberes e fazeres docentes de ambos, além da partilha mútua e 
colaborativa de suas experiências. Surge, assim, a possibilidade da implementa-
ção de uma prática de codocência entre estes profissionais com a finalidade da 
viabilização e da promoção do trabalho docente. Pouco se encontra a respeito 
deste método voltado para o ensino no ambiente escolar na literatura quando 
se trata de textos acadêmicos escritos em língua portuguesa. Acredita-se que 
esta carência de estudos sobre o tema se deve porque a codocência demonstra 
ser uma prática rara e inviável no contexto escolar/acadêmico brasileiro (JAN-
NING; CASSIANI, 2015).



Channmugan; Gerlach (2013) demonstram que a codocência é um método 
de ensino colaborativo em que dois professores compartilham o ambiente de 
sala de aula ao mesmo tempo, proporcionando uma aprendizagem em comuni-
dade. Neste processo, existe o deslocamento das incumbências próprias e indi-
viduais do professor para a promoção docente a partir do trabalho conjunto e 
em grupo. Ademais, observa-se, na codocência, um engajamento em atividades 
docentes do dia a dia frente à parceria dos profissionais envolvidos neste pro-
cesso mediada por um relacionamento profissional, denotando apoio no traba-
lho “visando atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo, estabelecendo 
relações que tendem à não-hieraquização, liderança compartilhada, confiança 
mútua e corresponsabilidade pela condução das ações” (DAMIANI, 2008).

Como uma prática de ensino, a codocência promove um envolvimento de 
ambos os professores dentro da sala de aula, bem como fora dela. Partindo-se 
desse presusposto, na implementação deste trabalho participativo de docên-
cia, existe a necessidade da organização e criação de espaços e momentos para 
haja a realização de encontros entre os docentes, troca de ideias e experiências, 
além da elaboração oportuna de estratégias (SANTOS; MAKISHIMA; SILVA, 
2015). Todas as atitudes de planejamento das aulas, formulação de atividades 
e exercícios, leitura crítica do material didático e das demais ações que serão 
tomadas em sala de aula são feitas através de técnicas colaborativas, sem que 
haja individualização no processo. Neste contexto, as tomadas de decisão per-
meiam a socialização dos envolvidos por meio do trabalho em grupo. Assim, 
quando se é dada a devida importância às práticas de codocência no contexto 
escolar/acadêmico, a troca de experiências permite uma realização sincrônica 
do trabalho docente:

Este processo de ensino reverbera a reinvenção e transformação constante e continuada do pro-
fessor, levando à reflexão e à potencialização do trabalho docente para o exercício da docência, 
motivando-o a encontrar formas diferentes e amplas de melhoria das ações docentes dentro e fora 
da sala de aula (SANTOS JÚNIOR; SILVA NETO; ANDRADE, 2018, p. 125).

O elo colaborativo das práticas codocentes promove a troca de experiên-
cias que geram ações de aprendizagem, pois, como expressa Damiani (2008, 
p. 218) “o trabalho colaborativo entre professores apresenta potencial para 
enriquecer sua maneira de pensar, agir e resolver problemas, criando possibi-
lidades de sucesso à difícil tarefa pedagógica”. Baseando-se nisto, a codocência 
busca alcançar objetivos comuns que são firmados a partir de uma prática co-
letiva. Ainda nesse sentido, “no trabalho colaborativo, o respeito aos diversos 
posicionamentos e o investimento nas relações interpessoais são fundamen-
tais” (DUARTE; PINTO; BARREIRO, 2017, p. 30), o que permite com que haja 
envolvimento maior e cortês dos professores ao dividirem a mesma sala de 
aula.



Mesmo sendo um trabalho realizado de forma conjunta entre os professo-
res, a codocência não deixa de valorizar nem de dar importância ao trabalho 
individual dos docentes. O que acontece é que o processo de implementação 
de atividades codocentes em sala de aula se mostra adequado quando se toma 
por base o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal – doravante ZDP 
(VYGOTSKY, 1984), em que habilidades e/ou conhecimentos são desenvolvi-
dos e internalizados através de mediação por outras pessoas mais experien-
tes. No caso da codocência, “o parceiro de sala de aula compre função análoga 
àquela que o professor exerce junto ao aluno na perspectiva construtivista” 
(SANTOS JÚNIOR; SILVA NETO; ANDRADE, 2018, p. 126). Neste sentido, tanto 
a ZDP quanto a perspectiva construtivista permeiam a participação de um co-
lega mais experiente amparando a maturação de um outro menos experiente 
estabelecendo um processo de andaimagem, assinalando a evolução na apren-
dizagem de um indivíduo mediante amparo de um colega.

Dessa maneira, a codocência promove envolvimento de um professor com 
o outro, além de suas coparticipações com finalidade de aprendizado pela co-
laboração daqueles profissionais por meio de um trabalho em grupo. Santos 
Júnior; Silva Neto; Andrade (2018) refletem que os docentes precisam com-
preender e ter a correta consciência para uma reflexão intuitiva das suas ações 
docentes. Frente a isso, comunga-se que, para o desenvolvimento de práticas 
codocentes, nenhum dos dois docentes, tanto dentro como fora de sala de aula, 
pode desenvolver competitividade tal que um venha a se considerar melhor do 
que o outro. O que se objetiva com a codocência é o favorecimento de ações co-
participativas que levem à valorização dos professores envolvidos no processo 
para que todas as suas experiências sejam devidamente vividas, compartilha-
das e respeitadas no meio escolar/acadêmico.  

3. O PROJETO DE EXTENSÃO, FORMAÇÃO INICIAL E A 
EXPERIÊNCIA DE CODOCÊNCIA

A experiência relatada neste artigo é parte do Projeto de Extensão Língua 
Inglesa para a Comunidade, que é ofertado pela Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB). Este projeto é vinculado ao Departamento de Letras Estrangeiras 
Modernas (DLEM), vinculado ao CCHLA (Centro de Ciências Humanas, Letras 
e Artes), em que estagiários do curso de Letras-Inglês lecionam aulas de inglês 
para a comunidade acadêmica da UFPB, bem como para a comunidade externa 
à universidade (Cf. SANTOS JÚNIOR, SILVA NETO, ANDRADE, 2018).

Nesta perspectiva, nos anos de 2017 e 2018, foram realizadas seleções 
para estagiários do projeto, visando a dar oportunidades docentes aos alunos 
do curso de Letras-Inglês da UFPB, auxiliando deste modo, o processo de for-



mação docente inicial frente a integração dos conteúdos estudados no curso de 
graduação de Letras-Inglês com a prática efetiva em sala de aula no projeto de 
extensão, e posterior inserção de novos professores em sala de aula de língua 
inglesa com intuito de formação continuada. Também foram realizadas matrí-
culas para alunos da comunidade universitária e para alunos da comunidade 
externa à universidade para a formação de turmas. Só assim, as turmas foram 
divididas entre os estagiários que tiveram a incumbência de lecionar duas au-
las semanais com duração de 120 minutos cada. O processo de codocência, ex-
periência em questão neste artigo, se deu em dois momentos distintos, todos 
eles supervisionados pelas coordenadoras do projeto, professoras da gradua-
ção em Letras-Inglês da UFPB. 

Em 2017, primeiro momento de atuação do projeto, notou-se que um dos 
estagiários, estudante da graduação em Letras-Inglês, já possuía experiência 
docente em Língua Inglesa, pois o mesmo já trabalhava há algum tempo dando 
aulas de inglês em uma instituição privada da cidade de João Pessoa, Paraí-
ba, enquanto que um outro estagiário, também do mesmo curso de graduação 
do primeiro, ainda não possuía experiência alguma em sala de aula. Frente a 
isso, as orientadoras do projeto propuseram o desafio da codocência em uma 
das turmas do projeto (Cf. SANTOS JÚNIOR, SILVA NETO, ANDRADE, 2018). Tal 
ação pretendia proporcionar ao estagiário menos experiente a convivência, a 
observação recíproca e o compartilhamento de saberes com o estagiário mais 
experiente através da alternância de papéis em sala (ora como professor, ora 
como observador), o que também proporcionaria momentos de aprendizado 
mútuo para ambos os estagiários.

Pelo sucesso deste desafio e pela concepção autônoma e motivadora do 
fazer docente do estagiário de menor experiência que foram observadas na 
experiência de 2017, no ano de 2018, em um segundo momento, a codocência 
foi retomada em mais uma turma do projeto. Porém, desta vez, o estagiário de 
menor experiência do desafio de 2017 tomou o papel de estagiário mais expe-
riente, repassando seu aprendizado docente para uma nova estagiária que ini-
ciava sua prática docente pela primeira vez a partir da sua experiência docente 
aprendida com a primeira implementação da prática de codocência no proje-
to. Nesta oportunidade, por sua vez, optou-se por uma inovação e reinvenção 
na maneira em que a codocência havia sido previamente abordada, de modo 
que ambos os estagiários compartilhassem a sala de aula na incumbência de 
professores da turma, ministrando os conteúdos em conjunto. Por mais que 
as duas experiências tenham uma relação bastante parecida, em especial ao 
que se refere à codocência constituída por um trabalho colaborativo entre um 
colega mais experiente e um outro menos experiente, neste segundo momento, 
os estagiários exerciam uma relação de modo mais igualitário, especialmente 
por estarem os dois dando aulas ao mesmo tempo, contribuindo de modo mais 



imediato para a tomada de decisões e ministração dos temas abordados em 
sala de aula. 

De maneira semelhante ao modo como se deu a primeira experiência em 
2017, reuniões antes e depois das aulas eram feitas no intuito de avaliar pontos 
positivos e negativos durante o processo docente, bem como para o planeja-
mento de aulas e atividades a serem realizadas em sala de aula. A presença 
de um outro docente também em formação, por mais que ele já tivesse uma 
maior experiência docente, auxiliou o diálogo entre o aparato teórico aprendi-
do durante o curso de graduação em Letras-Inglês e a prática da sala de aula 
mediante a coletivização do ensino, culminando em uma diminuição dos an-
seios intrínsecos ao primeiro contato com a docência. Partindo-se disso, nesta 
segunda experiência, o processo motivacional, colaborativo e de trabalho em 
grupo permitiu tomadas de decisões mais rápidas, denotando características 
de empoderamento e autonomia no fazer docente. 

4. EMPODERAMENTO E AUTONOMIA A PARTIR DAS 
EXPERIÊNCIAS CODOCENTES NA FORMAÇÃO CONTINUADA

O termo empoderamento foi copiosamente definido pelo educador bra-
sileiro Paulo Freire. Apesar de já existir na língua inglesa, o termo ‘empower-
ment’ tem o significado de “conceder poder” a alguém para realização de uma 
atividade sem necessidade de autorização prévia (VALOURA, 2011). A ideia de 
empoderamento sob a ótica de Paulo Freire (1992 apud VALOURA, 2011) di-
fere um pouco do sentido dado em língua inglesa. Tal ideia refere-se ao movi-
mento de aquisição de autonomia por parte de um indivíduo, grupo social ou 
instituição, para alcançar, por si só, intervenções e transformações pertinentes 
ao seu progresso e manutenção do mesmo.

Buscando a origem da palavra empowerment, verifica-se que o dicionário Oxford traz a seguinte 
definição: “1.authorize, license. 2.give power to; make able, empowerment a” (1.autorizar, permi-
tir. 2.dar poder a, tornar possível - tradução nossa). Por sua vez, o dicionário Merriam-Webster traz 
as seguintes definições: “1. to give official authority or legal power to. 2.enable. 3. to promote the 
self-actualization or influence of” (1. dar autoridade oficial a ou poder legal. 2. habilitar, permitir, 
autorizar. 3. promover a auto-atualização ou influência de - tradução nossa). Complementando a 
pesquisa, o dicionário American Heritage apresenta este exemplo para o uso da palavra, segundo 
a definição adotada por ele: “We want to empower ordinary citizens” (Nós queremos empoderar 
cidadãos comuns - tradução nossa) (VALOURA, 2011, p. 21).

Do que se trata, então, o empoderamento? Para Paulo Freire (1992), o em-
poderamento tem um caráter emancipatório. Logo, o sujeito que busca se em-
poderar deve ser ativo nesse processo libertador de dependências econômicas, 
físicas ou de qualquer outra natureza. Desse modo, fica claro o distanciamento 



de significado no tocante ao termo proveniente da língua inglesa e, por conse-
guinte, a criação de um novo significado para o vocábulo empoderamento nos 
âmbitos da filosofia e educação. É perceptível que Freire concebe este termo 
como fruto de uma conquista do sujeito ativo em busca de transformações que 
partem de anseios intrínsecos por melhoras, e não uma simples esmola ou ato 
de generosidade.

A prática da codocência, ou ensino colaborativo, por se tratar de uma práti-
ca transformadora no ser e fazer docente, objetiva, portanto o empoderamento. 
Um dos resultados desejáveis deste processo é a otimização da autonomia do 
professor no fenômeno educativo. Entende-se por autonomia o discernimento 
acerca da docência, o desejável à prática, conscientização sobre o ser profes-
sor, a razão do ensino e as implicações da educação na sociedade (VALÉRIO, 
2017). Portanto, faz-se necessário que o professor adote uma postura reflexiva 
e criativa acerca de suas práticas educativas, de modo a evitar a reprodução de 
modelos de caráter tecnicista, externos à prática (ALARCÃO, 2005 apud BIAZI; 
GIMENEZ; STUTZ, 2011) e estimular a prática pautada pela autonomia e cons-
ciência crítica como finalidade. 

Assim sendo, tanto a prática docente quanto a prática codocente deixam 
de ser executoras para serem reflexivas, criativas, e até mesmo artísticas. Com 
isso, almeja-se a autonomia no processo educativo e a posterior reflexão não 
somente a respeito da prática, mas também sobre os porquês da prática, colo-
cando na pauta de seu fazer as condições sociopolíticas e institucionais para 
que os fins da educação sejam empreendidos (VALÉRIO, 2017). À medida que 
o professor se torna consciente de sua função social, o processo de incitar o 
senso crítico dos alunos é facilitado. 

A partir do contato inicial com a profissão e posterior desenvolvimento 
de empoderamento e autonomia, oportunizado pela prática da codocência, 
tem-se com maior clareza o que de fato significa ser professor (GEBRAN; CAR-
NEIRO, 2001). Neste sentido, Valério (2017) demonstra que os saberes consti-
tuídos pela experiência, por muitas vezes taxados por intuitivos, implícitos ou 
tácitos, ganham reconhecimento e passam a dialogar mais claramente com os 
saberes oriundos da formação inicial. Tais processos promovem um maior es-
clarecimento acerca do papel docente que é essencial ao processo de formação, 
seja ela inicial ou continuada, pois, o professor, uma vez munido de empodera-
mento e autonomia, tem a revisitação de sua prática facilitada, podendo avaliar 
com maior nitidez os espaços da prática docente que ele está disposto a atuar. 
Não se pode esquecer que o professor lida com o processo de se reinventar, op-
tando por novas escolhas que auxiliem na sua prática docente e em toda a sua 
formação, considerando-se que este profissional está sempre em um processo 
de formação e reconstruções continuadas frente às nuances impostas pelos di-
versos acontecimentos relativos à sala de aula. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que tange à dinâmica em sala de aula e às incumbências dos estagiá-
rios no Projeto de Extensão Língua Inglesa para a Comunidade, os resultados 
mostraram que todos os estagiários envolvidos na experiência de codocência 
aprendem colaborativamente um com o outro. Isto propiciou que esta expe-
riência em sala de aula obtivesse consequências relevantes e motivadoras, de 
modo a contribuir para a construção identitária e de empoderamento dos pro-
fissionais docentes envolvidos. Em ambas as experiências de codocência reali-
zadas no Projeto de Extensão Língua Inglesa para a Comunidade, os estagiários 
mais experientes puderam compartilhar suas vivências e demonstrar, em sala 
de aula, os aspectos mais expressivos do fazer e saber docentes, importantes e 
necessários para o bom desempenho do colega. 

Por muitas vezes, o estagiário mais experiente assumiu o papel de orien-
tador e colaborador, otimizando sua prática de modo a proporcionar maior fle-
xibilidade para o trato com o alunado na sala de aula, bem como favorecendo 
a troca de ideias e saberes docentes, oportunizando, dessa forma, o seu cres-
cimento acadêmico. O estagiário menos experiente, por sua vez, beneficiou-se 
através das observações e dos comentários, e isto lhe trouxe mais segurança. 
Os feedbacks que sempre eram dados após o final de cada aula, contribuíram 
com o diálogo em favor da melhoria das técnicas de ministração das aulas, pro-
dução e preparo de materiais e atividades percepção das necessidades da tur-
ma e construção de identidade docente com base na reflexão acerca da prática. 

A troca de experiências em uma perspectiva de gênero profissional foi um 
excelente momento de aprimoramento da prática de todos os estagiários. Foi 
possível colocar em prática os conhecimentos acadêmicos provenientes da for-
mação inicial do curso de Letras-Inglês, oportunizando momentos de prática 
docente em consonância com a prática educativa, além da formação continua-
da mediante às formações periódicas que eram realizadas dentro das ativida-
des do projeto. Todo este aparato contribuiu de forma eficiente para a forma-
ção docente em termos de empoderamento, autonomia e motivação frente aos 
desafios da sala de aula, demonstrando relevante importância para o processo 
colaborativo da codocência na diminuição da tensão existente na lacuna entre 
o que é praticável e/ou viável no fazer docente.

Por fim, além de proporcionar melhoria no que diz respeito às ações peda-
gógicas, a experiência de codocência, tanto em 2017 quanto em 2018, colabo-
rou para a formação de professores reflexivos, mais conscientes de suas ações 
e abertos ao diálogo. Ademais, a experiência demonstrou ser uma excelente 
ferramenta de aprimoramento do papel do professor em sala de aula, pois am-
bas as experiências demonstraram ser relevantes, motivadoras e construtivas 



na formação docente, proporcionando melhoria de aspectos didático-pedagó-
gicos na sala de aula.
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A LÍNGUA ESTRANGEIRA ALÉM 
DA SALA DE AULA: 

processos de identificação do sujeito 
em situação de imigração

María Esperanza Izuel240

INTRODUÇÃO

O encontro com uma língua estrangeira não é um acontecimento trivial. 
Em geral, as metodologias de ensino utilizadas em ambientes formais de 
aprendizagem tendem a produzir um efeito de língua como algo transparente, 
estático e homogêneo (DE NARDI, 2007) que reforça a ilusão de domínio da lín-
gua estrangeira e do bilinguismo, fantasia que muitas vezes se estilhaça diante 
da necessidade de comunicação real com nativos dessa língua, especificamente 
em situações de imigração. Neste trabalho propomos colocar em questão essa 
visão instrumental da língua que frequentemente predomina nas aulas de lín-
guas estrangeiras, tomando como caso de estudo a relação do sujeito brasileiro 
com a língua espanhola. Do ponto de vista teórico, trabalharemos com as no-
ções de língua e sujeito sustentadas pela Análise do Discurso de linha pecheu-
xtiana, e, em diálogo com a perspectiva psicanalítica, abordaremos também a 
questão da estrangeiridade e dos processos de identificação. 

Baseando-nos nos discursos de sujeitos brasileiros que moram na Argen-
tina, obtidos a partir de entrevistas, procuramos identificar, por um lado, como 
a visão sobre a língua presente nos processos de ensino-aprendizagem entra 
em conflito no efetivo contato do sujeito imigrante com a língua e a cultura do 
outro e, por outro lado, analisar o impacto de outros elementos que normal-
mente são apagados na prática de ensino, como ser o componente afetivo e as 
diferenças socioculturais, que podem contribuir (ou não) nesse processo de 
identificação do sujeito na língua estrangeira.

240 Mestre em Linguística e doutoranda em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universida-
de Federal de Pernambuco (UFPE). 



1. A ILUSÃO DE DOMÍNIO DA LÍNGUA

Neste trabalho estamos entendendo a língua, como Michel Pêcheux pro-
pôs, na sua dimensão social e histórica e não como sistema de regras abstrato, 
fechado e descontextualizado. Portanto, estamos pensando numa concepção 
de língua que não a reduz a um simples instrumento de comunicação ou ape-
nas à transmissão de significações e regras previamente definidas. Na perspec-
tiva discursiva, consideramos que a língua está atravessada pela história, pela 
ideologia e pelo inconsciente e, portanto, sujeita a falhas. Ao mesmo tempo, 
para a Análise do Discurso o domínio sobre a própria língua é considerado um 
efeito discursivo. O sujeito acha que conhece sua própria língua e que simples-
mente a toma para dizer o que ele quer. Ou seja, produz-se um efeito de exte-
rioridade frente à língua. Conforme Celada (2002), esse efeito de exterioridade 
se exacerba no processo de aquisição de uma língua estrangeira em contextos 
formais de aprendizagem.

Assim, quando pensamos no ensino de línguas estrangeiras, observamos 
que muitas das metodologias de ensino utilizadas se baseiam em uma concep-
ção da língua como um objeto homogêneo, fechado, transparente, que pode 
ser incorporado e dominado. No caso da relação concreta do brasileiro com o 
espanhol, vem à tona a tese de Celada (2002), na qual analisa o pré-construí-
do241 segundo o qual durante muito tempo o brasileiro teve a percepção de que 
o espanhol, por ser uma língua próxima, era uma língua fácil e, portanto, não 
era necessário estudá-la. A autora observa também como esse pré-construído 
entra em conflito com a experiência dos brasileiros quando são colocados em 
uma situação formal de aprendizagem. Isso porque a experiência de apren-
dizagem de uma língua estrangeira coloca o sujeito “em uma situação de não 
saber absoluto” (REVUZ, 1998, p. 221), uma vez que lhe exige um enfrentar-se 
com a experiência de não conseguir se fazer entender. Seja no momento da 
aprendizagem da nova língua ou em outras formas de contato, o sujeito se vê 
obrigado a enunciar em uma língua que não é a materna e, portanto, retornar 
simbolicamente àquele momento em que não sabia falar, em que não conse-
guia se fazer entender, o estágio do infans, como diz Revuz (1998). Isso traz, 
sem dúvida, uma inquietação na estrutura psíquica do indivíduo, quem deverá 
traspassar a barreira que implica a concepção instrumental da língua para po-
der se constituir como sujeito na língua estrangeira. 

Nesse sentido, acreditamos que ele não sai ileso do encontro com a lín-
gua do outro e, portanto, a forma como ressignifica sua subjetividade nessa 

241 Os pré-construídos são definidos por Pêcheux ([1975], 1995) como elementos produzidos em outros discur-
sos anteriores e independentemente do enunciado. Segundo o autor, o pré-construído remete “àquilo que todo 
mundo sabe”, isto é, aos conteúdos de pensamento do “sujeito universal” e que se apresenta sob a forma das 
evidências.



língua trará consequências no seu encontro com esse outro. Em situação de 
imigração, embora o sujeito saiba falar a língua estrangeira, vai se expor a ou-
tras e diferentes filiações de sentidos na língua estrangeira, sentidos que lhe 
resultam estranhos, alheios, e com os quais pode se identificar ou não, sen-
tir-se reconhecido ou não. Vai se encontrar com outras formas de dizer e com 
elementos culturais que em geral não são transmitidos em sala de aula nem 
nos livros didáticos. E vai se deparar com a impossibilidade de dizer tudo o que 
quer, porque como diz Coracini (2003, p. 149) “Quantas vezes nos deparamos 
com situações (...) em que a língua estrangeira, por mais desenvoltura que te-
nhamos, não é capaz de dizer o que gostaríamos ou da maneira como seríamos 
capazes em nossa língua materna?”

Como foi dito no começo, vamos trazer um recorte de sequências discursi-
vas obtidas em entrevistas a sujeitos brasileiros que migraram para Argentina, 
para analisar como se materializam na língua algumas questões que estamos 
trabalhando aqui. A seguinte sequência é de uma brasileira que mora em Bue-
nos Aires faz 5 anos, professora de espanhol e português: 

SD1: Tentei entender. Por mais saber a teoria, ah, a ironia é difícil, piada é difícil. 
Linguisticamente, tem uma teoria e, ao vivenciar isso realmente é isso que faz com 
que você tenha dificuldades de se relacionar com as pessoas de uma forma mais ín-
tima, porque é como que te cansa. A comédia argentina me cansa completamente, 
o humor também me choca. 

Nessa sequência, percebe-se que, mesmo se tratando de uma professora 
de espanhol, que mora faz tempo na Argentina e que teoricamente “domina” 
a língua e não “deveria” ter problemas de compreensão, existem elementos 
como a ironia e o humor, que funcionam como barreira cultural e afetiva, como 
uma impossibilidade de se aproximar às pessoas “de uma forma mais íntima”. 
Isso é algo que ela vai marcar várias vezes durante a entrevista, mostrando as 
dificuldades que teve e que ainda tem para sentir-se acolhida pelos argenti-
nos. Essa sequência nos mostra também que, no que diz respeito ao humor e 
à ironia, não há identificação do sujeito com a língua e a cultura do outro, pois 
há, segundo podemos interpretar a partir das palavras utilizadas, um choque 
cultural (“o humor também me choca”). 

Por outro lado, é interessante apontar que, no caso dos brasileiros que 
moram na Argentina, a distância entre o que se aprende na escola e o uso efe-
tivo que fará da língua, vê-se acrescentado, às vezes, pelo fato de ter estudado 
uma variedade linguística diferentes da que utilizará. Na entrevista, aparece no 
discurso da professora o tema do “choque” – mais uma vez – entre a variante 
que ela aprendeu na sua formação e a variante falada no país de acolhida:



SD2: Minha formação é formação em Letras Espanhol, mas não essa variante. Tinha 
mais internalizada a variante ibérica e quando cheguei passei por um processo de 
adaptação. Bem complicado, na verdade. [...] Me entendiam muito bem o espanhol, 
mas era difícil que eles entendessem que eu falasse espanhol com variante ibérica, 
como um preconceito. Não gostavam. E me entendiam e às vezes me faziam repe-
tir coisas que na verdade estavam entendendo. Riam quando utilizava um verbo 
que não era utilizado e acabei mudando e adquirindo a variante daqui. [...] Hoje 
eu tenho consciência do que eu passei, mas na hora não era consciente como me 
sentia pouco incluída por isso, mas hoje eu analiso que não foi fácil, não foi. [...] não 
gostava da variante portenha... Cem por cento ibérica. [...] Lá em Recife eu também 
sofri preconceito quando eu vinha para cá que eu comecei o mestrado e voltava, 
nessa época eu estava fazendo uma pós na Fafire e nessa pós eu senti preconceito... 
a leitura de um texto com sotaque daqui. Então, eu já estava num processo de modi-
ficação e via que no Brasil não era bem-visto o sotaque daqui. E ao chegar aqui não 
era bem-visto o sotaque que... o sotaque só não, toda a variante que eu tinha apren-
dido. [...] hoje se tem mais acesso à variante argentina. Mas sempre como algo que 
não é puro, como algo que é negativo. Os alunos não querem aprender. Tem um 
preconceito tanto dos estudantes como também acho que do lado docente também.

Em primeiro lugar, é interessante observar como ela não se reconhece 
com a variante do país de acolhida e também como isso, que aparentemente 
seria uma questão “formal”, implicou para ela um processo de alguma forma 
traumático, uma vez que ela não só não se identifica, mas também se sente 
rejeitada por utilizar uma variante diferente. A partir da sequência, é possível 
afirmar que ela se sentiu ridiculizada (“Riam quando utilizava um verbo que 
não era utilizado”), burlada (“me entendiam e às vezes me faziam repetir coisas 
que na verdade estavam entendendo”) e rejeitada (“na hora não era consciente 
como me sentia pouco incluída por isso”).

Cabe apontar também que várias vezes utiliza a palavra preconceito, e esse 
preconceito funciona para ela como uma violência simbólica. Ela foi forçada a 
mudar o que tinha aprendido, não teve opção, teve que se adaptar para ser acei-
ta. Mas é um preconceito em várias direções diferentes: dos argentinos quando 
ela falava a variante ibérica, dos brasileiros quando ela falava com a variante 
portenha, dos alunos brasileiros que têm preconceito com a variante argentina 
por ser considerada como “algo que não é puro” e também o preconceito dela, 
que não gostava dessa variante, possivelmente pelo imaginário negativo que 
existe sobre algumas variedades, e que por questões de espaço não podemos 
discutir neste artigo.

Essa rejeição, sem dúvida, mexeu com sua subjetividade e influenciou no 
seu processo de identificação. Inclusive, é possível observar, ao longo da entre-
vista, que em várias oportunidades aparecem no seu discurso referências às 
dificuldades de adaptação que teve que atravessar e que ainda a incomodam, 



especialmente no que tange a questões de socialização, de dificuldades para 
fazer amizades, etc. Podemos supor, assim, que talvez esse primeiro impacto, 
essa primeira rejeição dada pela materialidade linguística, acabou afetando o 
processo de subjetivação na língua e na cultura do outro. 

2. AS PARTICULARIDADES DO SUJEITO (SEMPRE) ESTRANGEIRO

Em relação com o que estamos discutindo e partindo da concepção de su-
jeito da Análise do Discurso, interessa-nos pensar também nas particularidades 
do sujeito estrangeiro. Que sujeito é esse? Para o senso comum, o estrangeiro é 
aquele que é natural de outro país que não é o seu. Contudo, é claro que a forma 
em que propomos trabalhar essa noção aqui vá muito além de uma definição 
geográfica. A estrangeiridade abarca também diferenças culturais, de língua, 
de alimentação, de espaço físico, de horários, de costumes, de modos de viver, 
de se relacionar etc. Tudo isso que conforma a base de sustentação de qualquer 
pessoa se modifica no estrangeiro, esse porto seguro se dissolve e o sujeito tem 
que construir, de novo, seus próprios alicerces. É por isso que a situação de 
estrangeiridade mexe na constituição da subjetividade do sujeito e o condena, 
consciente ou inconscientemente, a uma falta permanente, a um vazio, a uma 
ausência. Como aponta Figueiredo (1998), esse processo de constituição e re-
constituição da subjetividade do sujeito ocorre a partir do encontro, mais ou 
menos traumático, com o outro. Em outras palavras, sempre somos estrangei-
ros em relação ao olhar de um outro, ou seja, é necessária essa alteridade para 
constituir-nos como estrangeiros e é a partir daí que podemos compreender 
a constituição simultânea da alteridade e do próprio eu. Do ponto de vista da 
Psicanálise, todo processo de subjetivação procede do encontro com o outro, e 
é condição para o acesso ao eu. O eu não é tomado como uma entidade unitária, 
mas dividida entre consciente e inconsciente, esse outro dentro de nós que re-
sulta estranho e familiar ao mesmo tempo. Assim, o sujeito é, constitutivamen-
te, heterogêneo, habitado pelo inconsciente, esse outro em nós que lhe permite 
a Freud afirmar que o exílio é a estrutura do sujeito (KOLTAI, 1998).

Esse sujeito clivado, dividido, já-estrangeiro, pode se deparar diante de 
uma nova situação de estrangeiridade quando, efetivamente, traspassa as fron-
teiras do seu lar, da sua terra, da sua língua, para se transformar em o outro, 
não para si próprio, mas para toda uma comunidade. Logicamente, ele não sai 
ileso desse encontro pois esse complexo movimento pode motivar sentimentos 
encontrados que vão da fascinação à rejeição, do encantamento à decepção, da 
percepção de liberdade absoluta à angústia. É tudo isso, possivelmente, o que 
leva a Kristeva (1994, p. 11) a colocar uma pergunta tão simples quanto com-
plexa de responder: “Existem estrangeiros felizes?”. Se, por um lado, aponta a 
autora, o estrangeiro se embriaga com a sensação de liberdade e independên-



cia que lhe outorga a saída do seu entorno, esse exílio o leva, por outro lado, à 
orfandade, à solidão. Esse aspecto é observado também em nossas sequências 
discursivas:

SD3: Talvez ao meu lado, hoje tenho muitos colegas aqui, mas ninguém sabe da 
minha vida nada. [...] Acho incrível como nossa facilidade como brasileiros de falar 
da família, de falar da questão religiosa, de falar de coisas assim do eu, e aqui não, 
então... Quantas poucas conversas eu tive com argentinos sobre quem realmente eu 
sou. Ou que é que realmente eu gosto. Não. Não tem. Não sei, eu me pergunto com 
quem é que eles falam sobre isso? Ou eles não falam sobre isso? Eu me pergunto 
porque talvez seja no âmbito familiar.

Percebe-se aqui a sensação de estranhamento que a leva a formular per-
guntas retóricas sobre o outro, tentando entende-lo, mas sem conseguir res-
postas. Volta aqui a questão da barreira que lhe impede se identificar com o 
outro. E é interessante notar que o famoso “domínio” da língua, a língua como 
“instrumento de comunicação”, não é aqui um problema. O problema não é falar 
com os argentinos, o problema é falar realmente, o que, na interpretação que 
podemos fazer da sequência discursiva, esse realmente implica, para esse su-
jeito, poder mostrar sua “essência”, sua identidade (“quem realmente eu sou”). 
Sem isso, será que pode conseguir se identificar “realmente” com o outro?

O que funciona, também, nessa sequência, é a ilusão de completude, de 
unidade em relação com a identidade. Na perspectiva que estamos trabalhan-
do, tomamos identidade em plural, sempre em movimento ou, melhor ainda, 
preferimos com Coracini (2003), falar de processos identitários, sendo estes 
complexos e heterogêneos, nos quais é possível apenas capturar momentos de 
identificação. 

Na análise que estamos fazendo da entrevista, são poucos os momentos 
de identificação que conseguimos observar em relação com a língua, com a 
cultura, com os sujeitos, em definitiva, com o outro. Porém, sim é possível ob-
servar a identificação com outros brasileiros. A solidão que ela sente, esse es-
tranhamento, de alguma forma é projetado imaginariamente a outros sujeitos 
brasileiros na mesma situação dela.

SD4: [Falando sobre as aulas de teatro que ela ministra para brasileiros que moram 
na Argentina] Vêm muitos brasileiros e estão passando por um momento difícil aqui 
em Buenos Aires. É um grupo como uma família, eles brincam, é como alcoólicos 
anônimos, abandonados. 

Percebe-se, de forma muito clara, que o sentimento de orfandade que Kris-
teva fala, é projetado imaginariamente pelo sujeito para todos aqueles outros 



que compartilham essa mesma “identidade”, ilusoriamente homogênea, a de 
brasileiros. Mas não apenas brasileiros, também estrangeiros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa breve análise pudemos observar algumas questões relevantes para 
pensar o encontro do sujeito com a língua estrangeira além da sala de aula, 
especialmente no caso do espanhol, entendendo as particularidades da relação 
dos sujeitos brasileiros com essa língua “singularmente estrangeira” (CELADA, 
2002).

Quando indagamos sobre esses assuntos percebemos que existe uma 
grande dimensão — enorme, aliás — que é apagada no processo de ensino-
-aprendizagem de línguas estrangeiras. Essa dimensão diz respeito ao conflito 
inerente à posição de estrangeiridade do sujeito, posição que implica ser “o 
diferente” e que se manifesta, especialmente, na língua. 

As sequências analisadas nos mostram que a relação que se estabelece 
com uma língua e uma cultura alheia, mesmo tendo um suposto “domínio” 
dessa língua, suscita diversos tipos de reações, confrontos e questionamentos, 
que afetam a constituição da subjetividade e os processos de identificação do 
sujeito. 

Nesse sentido, a visão instrumental da língua presente no ensino de lín-
guas acaba apagando a relação conflituosa que se estabelece entre o sujeito e 
a língua estrangeira, especialmente em situações de imigração. É interessante 
observar como isso choca com o discurso naïf de alguns institutos de ensino 
de línguas estrangeiras que, em um contexto de crescente globalização, procla-
mam a importância de aprender idiomas como um passaporte para ser cida-
dão do mundo, como se fosse um movimento isento de conflitos. 

Para finalizar, por enquanto, essa discussão, cabe ressaltar que, se acre-
ditamos que a língua é muito mais do que apenas um código que permite co-
dificar e decodificar palavras e se concordamos que, no processo de aprendi-
zagem de uma segunda língua, intervêm componentes não apenas cognitivos, 
mas também afetivos, temos que visar, então, uma aprendizagem de línguas 
que possibilite aos alunos se inscrever na língua do outro, pensando essa ins-
crição no contexto de um processo mais amplo de tomada da palavra, que não 
é entendido aqui como a utilização que um indivíduo faz da língua como instru-
mento, mas “como a inscrição em traços significantes, interdiscursivos, incons-
cientes, [...] que vão constituindo o sujeito do discurso, pois, neste enfoque, é 
na linguagem que o homem é homem e se defronta com o problema de seu ser” 
(SERRANI, 1998, p.248). 
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O USO DAS TECNOLOGIAS 
EM SALA DE AULA: 

a questão da técnica informática
Aguinaldo Gomes de Souza242

INTRODUÇÃO

 Aristóteles (1995), no livro Física, IV, cap. II, já mostrava que o tempo 
é o que ocorre no desenrolar dos acontecimentos. A mudança, o movimento e 
o devir a ser, é a origem natural do tempo. Ainda para Aristóteles o tempo não 
deve ser confundido com o passar das horas de um relógio. O tempo do relógio 
mede uma fração, um espectro de tempo, que na sua amplitude é provável ser 
de igual acontecer em qualquer lugar. É na perspectiva do tempo que iniciamos 
nossas investigações. A questão que encaminhamos é a seguinte: como o tem-
po considerado na sua amplitude histórica colabora para a questão da técnica 
informática? 

A experiência desse dado tempo histórico em que estamos situados, o ser 
contemporâneo, nos coloca a questão que parece deslocada no fluxo do tempo. 
O que é posto em questão aqui é o que é a técnica e o que são os usos da téc-
nica, essa questão em si mesma, quando interrogada, precisa ser direcionada 
para reflexão. Vamos direcionar então a questão para o ambiente da educação 
formal, para as escolas. 

Aquilo que de alguma forma tínhamos em mente quando o vocábulo “es-
cola” era invocado, sofreu na experiência própria do tempo, certa modificação. 
A nossa experiência cotidiana nos diz para essa questão, que as coisas partiram 
das mudanças impostas pela técnica informática. 

Mas o que é a técnica informática? 

E até que ponto a modificação no fazer da técnica modificou a concep-
ção anterior de escola que até então tínhamos? Sabemos que historicamente, 
quando há alguma modificação na técnica, a sociedade de alguma maneira aca-
ba por passar por um processo de mudanças, as teorias, os estudos científicos 

242 Mestre e doutorando em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Para contato: www.aguinal-
dogomes.com 



e a própria noção de sociedade são pontos de reflexão que corroboram com 
essa posição prévia. A proposição para enunciar isto é a seguinte: a mudança 
na determinação da técnica corrobora com a mudança social. 

Desse ponto de vista é possível dizer que foi somente a partir da década de 
1990 do século passado que o computador conectado à rede internet passou 
a ocupar lugar significativo na vida e na vivência humana. Esse dado tempo 
histórico é também marcado por certas rupturas, principalmente se conside-
rarmos que naquela época os indivíduos ainda viviam exclusivamente na era 
do impresso. Uma dessas rupturas se relaciona com a escola que em sua bre-
vidade, isto é, se considerarmos que as primeiras escolas como as que temos 
hoje, surgiram na Europa no século XII, sofreu e ainda sofre um processo de 
modificação. Se antes o professor era considerado o guardião do saber, com o 
surgimento da técnica, e por ocasião da abertura da sociedade da informação, 
esse conhecimento que era outorgado ao fazer docente torna-se mais demo-
crático e de fácil acesso. 

A ocupação que iniciamos agora nos move para uma questão primordial: a 
técnica. Estar ocupado, afirmar Heidegger (2008, p.57) é um estar-absorto no 
presente. Na atualidade da ocupação do hoje é possível perceber que a técnica 
informática já é a maneira natural de ser-homem neste novo século. Isto é in-
teressante pois ao mesmo tempo em que é o modo de ser, é também a maneira 
pela qual o ser se apresenta para o outro, a técnica moderna como aponta Hei-
degger (2012) é um meio para um fim e uma atividade do homem. Essas são as 
determinações da técnica e das quais não podemos escapar. 

Inicialmente, sabemos, isto é, como partícipe deste século, conhecemos 
a entrada da técnica na sociedade. É evidente, para não dizer natural, que a 
técnica tenha motivado tantas mudanças no fazer humano. Contudo, aqui não 
temos por objetivo fazer um retrospecto da entrada da técnica informática na 
sociedade do século XX, uma vez que nós (eu e você) somos anterior ao apare-
cimento da técnica; se uma coisa é anterior significa que ela precede o que está 
por vir. Na acepção própria do termo, o vocábulo anterior invoca o tempo. As-
sim quando dizemos que precedemos a técnica, significa que é na perspectiva 
do tempo que estamos pensando. 

Mas se este modo de pensar se encaminha como verdade, isto é, se pode-
mos assumir que nossa geração presenciou a entrada da técnica informática na 
sociedade, o ponto de partida mais apropriado para pensar nas determinações 
da técnica, principalmente quando pensamos na escola, não deve ser a técnica 
em si, mas os usos. Mas pensar nos usos é pensar que essa nova geração, a que 
está hoje na escola, foi já lançada ao mundo sobe o domínio da técnica. Neste 
caso, a técnica é anterior a essa geração. Isto explica a estranheza quando pre-



senciamos jovens cada vez mais jovens manusear o instrumental da técnica 
com tamanha facilidade. 

O conhecimento da técnica lhes é dado desde o nascimento, o conheci-
mento como disse Heidegger (2012), provoca abertura. Ele provoca o des-co-
brimento, retira o véu do que estava encoberto. Sendo assim, a técnica como 
estamos pensando até agora, não é apenas um meio. Ela é uma forma de des-
cobrir. Nas palavras de Heidegger (2012, p. 18), “técnica é uma forma de des-
cobrimento. A técnica vige e vigora no âmbito onde se dá descobrimento e des-
-cobrimento, onde acontece a verdade”. Se é correto pensar assim, é possível 
elaborar que o domínio da técnica requer repouso e movimento. O repouso da 
técnica é esse apropriar-se dela e o movimento é a determinação usual, é fazer 
uso dela. 

O descobrimento da técnica coloca em movimento os usos, disto resulta 
uma questão singular: como, durante o fazer docente, colocar a apropriação da 
técnica em movimento? Essa parece ser uma questão guia que nos move para 
os modos de apropriação. Se o que enunciamos é uma proposição simples, a 
tarefa que disto implica não é. Aristóteles (2010, p.93) diria que “aquilo que é 
deve ser necessariamente quando é; aquilo que não é não pode ser quando não 
é. Isto não quer dizer que tudo aquilo que é será necessariamente e que tudo 
aquilo que não é não será necessariamente”. A situação se inverteu, agora temos 
uma geração que já se apropriou da técnica e dela já lhe assegura o controle. 
Assumir isto, é para o docente, propor-se a um desafio. O desafio consiste em 
lançar esse ser que já nasceu na época da técnica, ao descobrimento. Quando 
consideramos isto não temos em mente uma sala fechada cheia de máquinas 
conectadas a uma rede tal qual a internet, o fato de ter a máquina disponível 
não significa que haja disponibilidade ou que haja exploração. É preciso antes 
desafiar o estudante a explorar, a descobrir. A mudança de postura implica ne-
cessariamente para o docente, ter que assumir que o status quo mudou, assim 
como o tempo histórico.

1. A TÉCNICA COMO INSTRUMENTAL EM SALA DE AULA

Mas o que significa dizer que o status quo mudou? Pensamos por exemplo, 
que ao assumir isto a percepção do docente em relação ao seu labor tende a 
afetar o que antes era tomado de determinado modo. Claro que, ao tomarmos 
isto enquanto verdade, temos a ideia de que as teorias em linguística partem 
em quase sua totalidade do a priori, visto que não se assemelha a nenhuma 
ciência experimental como a biologia ou mesmo a física. É do conhecimento a 
priori que invitamos a questionar o fazer docente na época da técnica. Para tan-
to investigamos a metodologia da aprendizagem híbrida (blended learning) em 



um grupo de 35 estudantes oriundos da Rede Pública estadual de Pernambuco 
e que estão cursando no ano de 2018 o ensino médio integrado ao curso técni-
co em redes de computadores, dito isto é necessário dizer que para construção 
das reflexões utilizamos o método etnográfico e a técnica do observador parti-
cipante. O método e a técnica aqui assinalada nos permitiu o distanciamento e 
o engajamento necessário para podermos pensar como a entrada da técnica na 
sociedade conseguiu efetuar mudanças significativas na escola. 

O primeiro aspecto que gostaríamos de assinalar diz respeito à Lei Nº 
15.507, de 21 de maio de 2015 a qual passamos a descrever ipsis litteris:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibido o uso de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos nos estabelecimentos de 
ensino públicos ou privados, no âmbito do Estado de Pernambuco, nos seguintes termos: I - nas salas 
de aula, exceto com prévia autorização para aplicações pedagógicas; II - nos demais espaços, exceto 
se no “modo silencioso” ou para auxílio pedagógico. § 1º Os telefones celulares deverão ser mantidos 
desligados, enquanto permanecerem nos espaços descritos no caput deste artigo, respeitadas as exce-
ções previstas. § 2º A desobediência ao contido neste artigo acarretará a adoção de medidas previstas 
em regimento escolar ou normas de convivência da escola.

Art. 2º Caberá à direção da unidade escolar: I - adotar medidas que visem à conscientização dos alu-
nos sobre a interferência do telefone celular nas práticas educativas, prejudicando seu aprendizado e 
sua socialização; II - disciplinar o uso do telefone celular fora do horário das aulas; III - garantir que os 
alunos tenham conhecimento da proibição, com afixação de avisos em locais visíveis nas salas de aula, 
bibliotecas e demais espaços.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 21 de maio do ano de 2015, 199º da Revolução Republicana 
Constitucionalista e 193º da Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA      Governador do Estado

Tabela: lei estadual regulamentando o uso de celulares em sala de aula

O que se deduz da referida lei, em primeiro momento, é que a técnica já 
adentrou os espaços da escola. O que se deduz depois é que a escola ainda não 
sabe o que fazer com a técnica. Esse é, para nós, o ponto de reflexão vigente e 
nos faz pensar que apesar do tempo histórico ser outro, apesar da técnica fazer 
parte da vida e da vivência humana, a escola permanece, ou melhor, o modo de 
perceber a escola por parte dos entes reguladores, permanece fincado no século 
XII. A despeito disto, cumpre observar que apesar da tentativa de proibição o 
ente regulamentador deixou brechas para que finalmente, os usos do instru-
mental da técnica, ocorresse. É assim, que ainda no Art. 1° lê-se: “I - nas salas 
de aula, exceto com prévia autorização para aplicações pedagógicas”. É a partir 
dessa lacuna que o instrumental da técnica parece ter conseguido adentrar os 
espaços nas aulas. Ademais, as evidências de que o uso do instrumental da téc-
nica na escola esteja de alguma forma reduzindo o modo como se aprende, ou 



como se deveria aprender, a ponto de terem que regular tal uso, não se sustenta, 
nem do ponto de vista empírico nem do ponto de vista analítico. Na literatura 
são fartas as pesquisas científicas que mostram o contrário do que sugere o ente 
governamental. Ainda assim, essa é uma discussão para um outro momento.

2. O USO DO INSTRUMENTAL DA TÉCNICA 

Heidegger (2012, p. 12) na conferência “A questão da técnica” já alerta-
va para o fato de que “a própria técnica é também um instrumento, em latim 
instrumentum”. Isso significa dizer que o uso da técnica implica o conhecer e 
utilizar o instrumental que ela possibilita. Na era contemporânea são inúmeras 
as possibilidades de uso do instrumental da técnica, principalmente quando 
pensamos no fazer docente. Dentre os instrumentais da técnica disponíveis, 
verificamos os usos de três243: o primeiro instrumento trata-se de uma rede 
social, o Edmodo (verificar figura 01). 

Figura 01: Edmodo / Print do autor.

243 Os critérios como: a usabilidade do sistema, o conhecimento prévio do dispositivo, a finalidade do aplicativo e 
também o fato de ser ou não gratuito foram condições singulares para a escolha desses instrumentos



Brevemente, o Edmodo é uma plataforma online para gerenciamento de 
aprendizagem e funciona aos modos de uma escola real. Nele os estudantes 
são agrupados por salas e nessas salas é possível que eles interajam entre si, 
é possível que façam atividades com autocorreção ou mesmo que entreguem 
trabalhos prontos para os professores. O segundo diz respeito ao SoundCloud 
(verificar figura 02):

Figura 02: SoundCloud / Print do autor.

O SoundCloud é uma plataforma para publicação de áudio, é através dessa 
plataforma que as atividades referentes ao uso da língua oral são elaboradas. A 
terceira diz respeito a um instrumental bastante conhecido por todos, dizemos 
o Facebook, ou melhor, um grupo na rede Facebook que tem por missão con-
gregar todos os estudantes da escola para que recebam recados e que possam 
interagir com o professor, como podemos verificar na figura 03:



Figura 03: Grupo na rede Facebook / Print do autor. 

Todos esses instrumentais da técnica foram utilizados de maneira conco-
mitante com a prática tradicional, com o bom e velho texto impresso, livro im-
presso, caneta e lápis que são também, em si mesmos, instrumentais de uma 
outra técnica. A primeira coisa que observamos quando do uso conjunto desses 
instrumentais da técnica e o que ela possibilita, é ao que tudo indica, um maior 
engajamento formal. A causa desse engajamento seguramente está arraigada 
no fim para que se determina o uso e o meio utilizado, na acepção de Heidegger 
(2012), só se aplicam meios onde reina a instrumentalidade. Isto significa que 
a causa enquanto modos do fazer, acaba por circunscrever o instrumental da 
técnica para determinado fim. Para aclarar isto que acabamos de dizer, dize-
mos de outro modo: o uso combinado de diferentes tecnologias, de diferentes 
técnicas pode ocasionar no estudante um descobrimento singular, o primeiro 
diz respeito a algo bem elementar, o de que a escola e a sociedade não estão 
desconectadas, o segundo diz respeito ao modo como ele se apropria do ins-
trumental da técnica para gerar conhecimento e para interagir com os pares.



3. DA DIALOGICIDADE DAS INTERAÇÕES

Zilles (2016, p. 101) já anunciava que a “realidade fundamental da existên-
cia humana é a linguagem enquanto falada. Nela eu existo, temporal e dialogi-
camente, encontrando na palavra e no amor, o Tu do outro ser humano e, por 
esse meio e através dele, o Tu de Deus”. Essa reflexão de Zilles (2016) elucida 
de certa maneira a forma como pensamos nas questões dialógicas; e foi a par-
tir desse pensar que os instrumentais da técnica foram escolhidos. Um desses 
instrumentais é o SoundCloud que, além de permitir o exercício com o uso da 
língua oral, exercício que o professor incumbiu à turma, é um utensílio bastan-
te utilizado no mundo todo.

Há na tarefa de escolha do instrumento uma apropriação que repousa na 
possibilidade produtiva do fazer técnica, essa possibilidade perpassa os mu-
ros da escola. Enunciar deste modo pode causar estranheza. De outro lado, o 
enunciado parece ser bem natural, uma vez que ao se apropriar da técnica e 
fazer usos dela para um determinado fim, o estudante poderá também utilizar 
essa mesma apropriação para outros fins, basta lembrar que o SoundCloud foi 
criado para compartilhamento de áudio e que é bastante utilizado por músi-
cos e palestrantes no mundo todo. Mesmo a escolha de um instrumental para 
uso pedagógico, não deve ser desprendida da relação social em que o sujeito 
que irá utilizar está inserido, ademais, a escolha efetuada tomando por base 
o caráter utilitário do instrumental nos permite eliminar preocupações como 
usabilidade, responsividade e dialogicidade nesses instrumentos (conforme 
verificamos em nossa dissertação de mestrado, Souza [2010]).

A preocupação com a dialogicidade das interações foi caminho natural 
para escolha dos instrumentos utilizados. Nesse quesito é possível dizer que 
tanto o Edmodo quanto o Grupo na rede Facebook possuem graus similares de 
facilidade de utilização nas interações. A preocupação central foi na escolha de 
instrumentos que permitissem ao estudante interagir com o professor e com 
seus pares sem a necessidade de ter que aprender a utilizar um novo instru-
mento, nesse ponto, ofertar uma interface já familiar para o estudante, só fez 
colaborar com a adoção desses instrumentos e com engajamento interacional 
entre com os pares durante o processo. A relação com os pares é fundamental 
para o processo de ensino híbrido. Nas palavras do filósofo Martin Buber:

O homem se torna EU na relação com o TU. O face-a-face aparece e se desvanece, os eventos da 
relação se condensam e se dissimulam e é nesta alternância que a consciência do parceiro, que 
permanece o mesmo, que a consciência do EU se esclarece e aumenta cada vez mais. (BUBER 
2001, p. 32)

Mas se o Eu se torna tu na relação, é possível constar nas interações digi-
tais, o como acontece e o como se dão essas interações estão em estreita ligação 



com o produzir da técnica, daí a importância da escolha de um instrumento já 
utilizado por outros, uma vez que o sucesso da proposta em mente pelo pro-
fessor em muito é devedora do sucesso com os usos do instrumento e seu ins-
trumental. Além disso, assumindo que o homem é um ser dialógico, a escolha 
de um instrumento que permita, além da atividade fim, a interação com outros 
participantes, é uma possibilidade para dar sentido e significado ao que antes 
era apenas uma tarefa escolar, nas palavras de Bakhtin, 

a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, 
concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, 
as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra 
entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal (BAKHTIN, 2002, p. 348).

Se a vida é dialógica por natureza, tal qual enuncia o filósofo Bakhtin 
(2002) a atividade em sala, a forma de aprender a aprender não deve fugir 
do encontro com o outro. Essa disposição de encontro com o outro é o cami-
nho para o conhecer, também a técnica moderna, como já elucidou Heidegger 
(2012, p. 20), é um modo de descobrimento, “o descobrimento que domina a 
técnica moderna possui, como característica, o pôr, no sentido de explorar”. É 
nesse sentido que dizemos que ao utilizar os instrumentos da técnica o estu-
dante tem que se sentir desafiado a explorar o que a técnica pode fornecer. 

Os mecanismos para esse ‘sentir-se desafiado’ são lançados pelas escolhas 
dos instrumentos para uso, uma escolha pouco adequada ou que não leve em 
consideração as questões elencadas, seguramente causará abandono e frustra-
ção. Assumir isto, ao contrário, tratar-se-ia em primeiro lugar de pôr em movi-
mento o fim-meio da técnica e em segundo lugar levar o homem para o centro 
do fazer técnica. Costumam caracterizar de bom grado àqueles que dominam a 
técnica de ‘ser letrado’, a expressão figurativa põe em questão algumas direções 
e por vezes fundamenta-se no lugar comum, diz não dizer nada. Assim então, 
o alargamento que esse nome convoca ‘letrado’ exigiria de nós uma amplitude 
pouco comum a textos dessa natureza e por esse motivo, e é o que tudo indica, 
não o utilizamos quando nos referimos aos usos do instrumental da técnica. 

4. AO MODO DE UMA CONCLUSÃO

Heidegger na conferência “O que é uma coisa?” tece uma profunda refle-
xão a respeito do ensinar e do aprender, para o filósofo: 

ensinar é um dar, um oferecer; no ensinar, não é oferecido o ensinável, mas é dada somente ao 
aluno a indicação de ele próprio tomar aquilo que já tem. Quando o aluno recebe apenas qualquer 
cosia de oferecido, não aprende. Aprende, pela primeira vez, quando experimenta aquilo toma 
como sendo o que, verdadeiramente, já tem”. O verdadeiro aprender está, pela primeira vez, onde 
o tomar aquilo que já se tem é um dar a si mesmo e é experimentado enquanto tal. Por isso, ensinar 



não significa senão deixar os outros aprender, quer dizer, um conduzir mútuo até à aprendizagem 
(HEIDEGGER 1987, p. 79). 

Se ensinar, como indica Heidegger (2008), é um permitir experimentar, a 
adoção da aprendizagem híbrida parece ser então uma das formas de permitir 
que o outro experimente e vivencie o que está sendo apreendido. Constante-
mente perguntas como: “para que estou aprendendo isto?” ou mesmo “o que 
isto vai ser útil para minha vida?” são ouvidas por docentes em vários lugares, 
a experiência mostra que as respostas devem ser encontradas por quem per-
gunta. Mas aquele que pergunta deve experimentar a dúvida, a dúvida dar-se 
na linguagem. A linguagem enquanto manifestação do humano guarda em si a 
possibilidade da experimentação, a técnica possui uma linguagem própria que 
já foi apropriada por essa nova geração. Mas voltemos por alguns minutos para 
as nossas observações a respeito do ensino híbrido, a sala composta por 35 es-
tudantes foi avaliada durante os dois bimestres letivos, no primeiro o método 
híbrido ainda não havia sido implantado, no segundo bimestre o método enfim 
pôde ser empreendido. As avaliações de proficiência ministradas pelo órgão 
estadual mostram que houve melhora significativa no processo de aprendiza-
gem, nesse sentido é possível dizer que os resultados da ação sugerem que o 
grau de envolvimento, autonomia no processo de aprendizagem e a proficiên-
cia sofreram variações positivas quando se optou pela aprendizagem híbrida.
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O GÊNERO POEMA NO LIVRO DIDÁTICO: 
análise e reflexão

Maira Gomes da Costa Silva244

INTRODUÇÃO

Graças à publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 
1998, houve um considerável avanço no ensino de língua no Brasil. Entre os 
principais fatores desta mudança, destaca-se a ênfase dada à perspectiva in-
teracional de língua/ linguagem, oriunda da teoria bakhtiniana, de seus segui-
dores e de outros linguistas, adotada pelo documento norteador do ensino de 
Língua Portuguesa no país.

Nesse contexto, os gêneros textuais tornaram-se objetos, instrumentos, 
ou como propôs Schneuwly (2004) “megainstrumentos de linguagem”, a partir 
dos quais, de forma contextualizada, deverá se concretizar o ensino de língua 
portuguesa, combatendo a utilização dos gêneros como “pretexto” para o ensi-
no da teoria gramatical ou para a elaboração de exercícios de metalinguagem. 
Objetiva-se, então, tornar o aluno capaz de interagir por meio dos gêneros que 
circulam socialmente.

Essa prática disseminou-se em todas as escolas públicas brasileiras, as 
especificidades dos gêneros passaram a ser o objeto de estudo e ensino; toda-
via, apesar desse cenário animador, essa “moda”, identificada por Marcuschi 
(2008), ainda não está totalmente sintonizada. Há fatores que interferem no 
sucesso do ensino de língua nessa concepção; entre eles, destacam-se os “equí-
vocos” na abordagem de gêneros em sala de aula, conforme Bezerra (2017), os 
quais podem se refletir no trabalho com gêneros no livro didático, especifica-
mente no que se refere à observância dos elementos constitutivos dos gêneros 
do discurso: “conteúdo temático, estilo e construção composicional”, teoriza-
dos por Bakhtin (2011).

Vale lembrar que dos “gêneros literários” para “a análise de gêneros tex-
tuais” proposta por Marcuschi (2008), muitas discrepâncias ocorreram; di-
versas questões inquietam os educadores, os quais buscam estratégias para 
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desenvolver nas estudantes habilidades de interação social por meio da lín-
gua. Para isso contam com o livro didático, instrumento de apoio, aprovado 
pelo PNLD (Plano Nacional do Livro Didático), de acordo com os documentos 
oficiais de ensino, que consideram as teorias linguísticas e literárias vigentes. 
Portanto, é preciso analisar e refletir sobre como ocorrem as abordagens de 
gêneros no livro didático, sobretudo no que concerne aos estudos de textos 
literários, como o poema, para melhor adaptar sua utilização em sala de aula. 

Esta pesquisa objetiva, então, identificar de que forma se efetiva o estudo 
do gênero textual poema no Livro Didático Português: Linguagens (2015) do 
8º ano do ensino fundamental, doravante LDPL. Para isso, selecionamos três 
poemas apresentados na primeira unidade da edição; em seguida, elabora-
mos uma tabela, na qual especificamos os poemas, descrevemos os propósitos 
de abordagem destes; por fim, apresentamos nossa análise e reflexão sobre a 
questão investigada. 

Podemos, inicialmente, considerar que apesar da existência de estudos 
nesta perspectiva, poucos se destinam à análise do gênero poema no livro didá-
tico, destacando-se a obra de Pinheiro (2008) na qual ancoramos nossa análise 
à luz dos estudos de gêneros de Bakhtin (2011), Marcuschi (2008) e Bezerra 
(2017); e nas proposições de gêneros literários de Reiff e Bawarshi (2013), 
Stalloni (2007) e Moisés (2012).

Esta pesquisa está dividida em três seções: a primeira traz uma aborda-
gem da trajetória dos gêneros literários à análise de gêneros textuais e/ou dis-
cursivos; a segunda apresenta a visão de Pinheiro (2008) sobre a abordagem 
do poema no livro didático; a terceira traz uma descrição do gênero poema no 
LDPL; em seguida, uma análise do poema na edição em estudo; por fim, nossas 
considerações. 

Esperamos, então, possibilitar reflexão acerca do trabalho com o gênero 
poema nos livros didáticos, mudança nas estratégias didáticas utilizadas pelos 
professores e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento das com-
petências linguísticas no âmbito social e cultural dos estudantes.

1. DO ESTUDO DOS GÊNEROS LITERÁRIOS À ANÁLISE DE 
GÊNEROS

O estudo/ensino da língua/linguagem, como ela mesma, passou por trans-
formações ao longo do tempo. Acompanhar a evolução dos estudos de gêneros 
literários para os gêneros textuais, da gramática normativa para a contextuali-
zada, não tem sido tarefa fácil. Talvez, aí resida a origem de possíveis equívocos 
no ensino de língua com foco nos gêneros, refletidos nos livros didáticos.



1.1 No princípio, o verbo eram Os Gêneros Literários 

A princípio, as teorias de gêneros faziam referência apenas aos textos li-
terários, porém quando se fala de gênero não se pode restringir ao domínio 
estético, uma vez que “parece ser muito difícil, para a literatura, chegar a um 
consenso sobre uma teoria coerente dos gêneros baseada em definições rigo-
rosas e em delimitações precisas. É sempre possível fazer adaptações”, segun-
do Stalloni (2014, p. 11-16).

Moisés (2012, p. 29-30) afirma que a problemática dos gêneros literários 
está distante de esgotar-se, que se origina nas ideias de Platão, continua com 
Aristóteles; mas é no Renascimento que “voltaram-se à cena os teóricos an-
tigos, especialmente Aristóteles e Horácio. Suas ideias foram tomadas como 
axiomas, [...], leis imutáveis que os escritores só tinham que acatar”.

Todavia, ainda segundo Moisés (2012, p. 37) “nem tudo era pacífico no 
âmbito da teoria e da prática inspirada nos antigos”. Os autores encontravam-
-se divididos em antigos e modernos. Esse cenário, “só se modificou com o 
Romantismo, já em curso na segunda metade do século XVIII, [...], a distinção 
clássica dos gêneros é substituída por uma noção de gêneros “impuros, mistos, 
comunicantes”. 

Muitas discussões ocorreram; contudo, a questão permanece viva, atuante 
e está longe de se extinguir; pelo contrário, ganhou amplitude, o que permitiu 
segundo Moisés (2012 pp. 37-38) “abranger outras esferas do conhecimento, 
não só de ordem artística, fez surgir outros sinônimos para o vocábulo “gêne-
ro”. Apesar de diferentes proposições, as ideias de Aristóteles ainda continuam 
vigentes. Contudo, permanecem as discrepâncias sobre a temática entre os teó-
ricos “em razão de cada qual recorrer às suas idiossincrasias, método crítico, 
ideologia, etc.”

Reiff e Bawarshi (2013, p. 27-29) também fazem uma espécie de excursão 
pelas diferentes formas de estudo de gênero. Destacam “as tradições literá-
rias, linguísticas e retórica/sociológica de gêneros” e frisam que “de todas as 
tradições, [...], as literárias têm sido as menos diretamente interessadas no 
ensino da escrita”, e apontam que “as abordagens literárias de gênero tradicio-
nalmente mantêm atitudes culturalmente disseminadas, bipolares, sobre os 
gêneros – como objetos exclusivamente estéticos ou como restrições ao espí-
rito artístico.” Descrevem as cinco principais trajetórias dos estudos literários 
de gêneros om o objetivo de “destacar como as teorias literárias definiram e 
utilizaram os gêneros, bem como as implicações disso para o estudo e o ensi-
no da escrita.”

As abordagens clássicas categorizam e classificam os gêneros, o que gera 
críticas por universalizar o caráter ideológico dos gêneros, impedindo que os 



envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da língua “tratem os gêneros 
como ações dinâmicas e situadas em consonância com estudos de gêneros li-
terários, linguísticos e retóricos mais recentes”. Já as estruturalistas “moldam 
textos e atividades literárias em uma realidade literária”. E, “ao se concentra-
rem nos gêneros como artefatos literários que estruturam realidades literá-
rias”, estas abordagens “esquecem que todos os gêneros, [...], ajudam a organi-
zar e a gerar práticas e realidades sociais de maneira muito importante para o 
ensino de escrita.” (REIFF, BAWARSHI, 2013, p. 29-35) 

Em relação às abordagens românticas e pós-românticas apontam que 
algumas delas “rejeitam o poder constitutivo dos gêneros, defendendo, [...], que 
os textos literários adquirem seu status por excederem as convenções de gêne-
ros, segundo Frow (2006, p. 26, apud REIFF, BAWARSHI, 2013, p. 36).

De acordo com Reiff e Bawarshi (2013, p. 38-39), para as abordagens da 
estética da recepção “os gêneros funcionam como predições ou palpites con-
vencionais dos leitores a respeito dos textos.” E complementam que “essa abor-
dagem começa a oferecer uma visão dinâmica, que deságua nas “abordagens 
dos estudos culturais”, as quais, segundo os autores

procuram examinar a seleção dinâmica entre os gêneros, os textos literários e os elementos so-
cioculturais – particularmente a maneira como os gêneros se organizam, produzem, normalizam 
e ajudam a reproduzir tanto ações literárias como não literárias de maneira dinâmica, contínua e 
culturalmente definida e definidora. (REIFF; BAWARNISHI, 2013, p. 40)

Tais abordagens, segundo os autores (2013, p. 42), “tendem a problemati-
zar as fronteiras tradicionais entre gêneros literários e não literários, de modo 
a reconhecer que todos os gêneros moldam textos e ações sociais”. Apontam 
Mikhail Bakhtin como “uma figura importante na descrição das complexas re-
lações entre os gêneros literários e do dia a dia, momento a partir do qual en-
tram em cena os “gêneros do discurso”. 

1.2 Do verbo efetivam-se enunciados: gêneros do discurso

A amplitude das noções de gênero encontra um porto seguro na teoria 
bakhtiniana. Segundo Bakhtin (2011, p. 261-262), “todos os diversos campos 
da atividade humana estão ligados por meio da linguagem”, e nesse âmbito o 
“emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) [...], 
proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana”, 
onde “cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente es-
táveis de enunciados”, denominados “gêneros do discurso”.

Segundo o autor (2011, p. 261-262), os gêneros do discurso “refletem as 
condições específicas e as finalidades de cada referido campo”, e é possível 
identificar tais aspectos graças a três elementos fundamentais na elaboração 



dos gêneros: “o conteúdo temático, o estilo, e a construção composicional”, os 
quais “estão indissoluvelmente ligados”. Desta forma, ensino e estudo de gêne-
ros, hoje, não podem desconsiderar tais especificidades.

Bakhtin (2011, p. 262) afirma que “a riqueza e diversidade dos gêneros do 
discurso são infinitas porque são inesgotáveis as possiblidades da multifaceta-
da atividade humana e porque em cada campo dessa atividade vem sendo ela-
borado todo um repertório de gêneros do discurso.” Salienta a “heterogeneida-
de” destes destacando, entre eles, “as mais variadas formas das manifestações 
científicas e todos os gêneros literários”. Complementa 

[...] a questão geral dos gêneros nunca foi verdadeiramente colocada. O que mais se estudava eram 
os gêneros literários. [...] num corte da sua especificidade artístico-literária, [...] e não como deter-
minados tipos de enunciados, que são diferentes de outros tipos, mas têm com estes uma natureza 
verbal (linguística) comum. (BAKHTIN, 2011, pp. 262-263) 

Em outras palavras, significa dizer que um gênero literário é um gênero 
discursivo como outro qualquer, e seus aspectos linguísticos devem ser con-
siderados durante o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula; por 
isso é importante analisar de que forma acontece a abordagem dos gêneros 
discursivos literários no livro didático.

1.3 Do estudo dos gêneros do discurso para a análise de gêneros

Destaque, no Brasil, são os estudos de gêneros textuais no âmbito da lin-
guística, deixados por Luiz Antônio Marcuschi, segundo ele “hoje o ensino de 
língua ainda está bastante centrado em gêneros e isso não é tão simples nem 
pode ser realizado de modo qualquer.” Considera que não é uma ação nova, 
porém frisa que “o que hoje se tem é uma nova visão do mesmo tema. [...], 
a noção de gênero já não mais se vincula apenas à literatura.” (MARCUSHI, 
2008, p. 147)

Conforme Marcuschi (2008, p. 148-149), devemos fazer uma análise de 
gêneros que “engloba uma análise do texto e do discurso e uma descrição da 
língua de maneira geral”. Nesse contexto, para a análise de gêneros como uma 
forma de ação social, exige-se o domínio de suas especificidades. É nesse per-
curso que, segundo Bezerra (2017, p. 33-46), podem ocorrer “equívocos” como 
“a confusão conceitual entre gênero e texto”, um dos aspectos de nossa investi-
gação, cujo objeto de análise será o poema no livro didático.

2. O GÊNERO POEMA NO LIVRO DIDÁTICO 

O gênero poema aparece em praticamente todos os vários exemplares de 
livros didáticos do ensino fundamental, porém, devido a seu caráter estético, 



há uma visível dificuldade de abordagem deste no trabalho em sala de aula. 
Segundo Pinheiro (2008, pp.19-20), uma visão global direcionada às diferentes 
obras didáticas conclui que a interpretação dos poemas segue “um modelo in-
fluenciado pela tradição retórica” ou “pode ser filiado a tradicionais correntes 
da crítica literária.”

Ensina-se o poema por meio de uma abordagem centrada na “análise 
e interpretação” ou para “estudar gramática, teoria do verso, vocabulário e, 
nalgumas obras, como estilo à criação.” Além disso, “muitos profissionais se 
limitam a manter a resposta que o livro didático indica [...] sem criar um es-
paço mínimo para qualquer discussão.” Assim, o provável “encantamento” 
é “quase sempre sufocado pelo modelo de aproveitamento do poema”. (PI-
NHEIRO, 2008, p. 20) 

Pinheiro (2008, p. 21-23) afirma que como “não temos uma tradição que 
leve o professor a trabalhar com estas obras de um modo mais independen-
te [..] não há muitas perspectivas de mudança”, mas destaca alguns trabalhos 
de educadores que podem “favorecer uma convivência mais demorada com os 
poemas”, mas que fogem “ao padrão do livro didático” e neles se percebe que a 
“intervenção do professor” é fundamental para que “os alunos [...] descubram 
sentidos no poema a partir das observações de determinado ritmo, de uma 
repetição, de uma imagem, por exemplo”. 

Pinheiro (2008, p. 23) adverte que “no âmbito metodológico [...] precisa-
mos olhar mais reflexivamente para nossas tradições”; e a partir delas “formu-
lar metodologias mais adequadas às nossas realidades”; frisa, então, “a questão 
metodológica é um desafio, que deverá ser enfrentado paulatinamente”. Por-
tanto, percebe-se que toda esperança de sucesso desta trajetória está centrada 
na ação do professor.

3. O GÊNERO POEMA NO LIVRO DIDÁTICO PORTUGUÊS E 
LINGUAGENS DO 8º ANO 

Para verificar de que forma se efetiva a abordagem do gênero poema no 
livro didático, escolhemos a obra Português: Linguagens de Cereja e Magalhães 
(2015) do 8º ano do ensino fundamental (Figura 1), coleção aprovada pelo Pla-
no Nacional do Livro Didático (PNLD), e amplamente adotada pelas escolas 
brasileiras de educação básica.



Figura 1 - LDPL

Fonte: https://bit.ly/2YIjnSn. Acesso em: 30 jul. 2018

3.1 Análise da abordagem do gênero poema no LDPL (2015) do 8º ano 

Para esta análise escolhemos três poemas da Unidade I do LDPL, sendo 
um de cada capítulo. Elaboramos uma tabela onde estão definidos os poemas 
e descritos os propósitos apresentados; em seguida, uma análise descritiva e 
teórica da abordagem de cada gênero, considerando as proposições teóricas 
definidas; e por fim, nossas colocações acerca dos resultados obtidos. Vejamos 
a Tabela 1, a seguir.

Tabela 1 – O gênero poema no LDPL (2015) do 8º ano 

O GÊNERO POEMA NO LDPL – 2015 – 8º ANO 

U
N

ID
AD

E 
1

Nº CAPÍTULOS POEMAS ANALISADOS PROPÓSITO DE ABORDAGEM DO GÊNERO POEMA

CAPÍTULO 1 Texto futuro (Affonso 
Romano de Sant’Anna) 

Exercitar, classificar e identificar os tipos de sujeitos; 
reconhecer o papel do sujeito indeterminado na 
construção dos sentidos do poema. 

CAPÍTULO 2 Tem tudo a ver  
(Elias José)

Teorizar e exercitar o emprego de s/z, explorar o 
sentido da expressão “tudo a ver” no título.

CAPÍTULO 3 O açúcar  
(Ferreira Gullar) 

Teorizar e exercitar o emprego das vozes verbais, 
relacionar as vozes verbais às ações de participação 
humana na sociedade.

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2015. Elaboração da autora. 



O primeiro poema Texto Futuro (p. 30) encontra-se no Capítulo 1. O gê-
nero foi utilizado na elaboração de um exercício, composto por três questões, 
como se observa na Figura 2: 

Figura 2 – Exercício relativo ao poema Texto futuro no LDPL - 2015 – 8º ano

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES (2015, p. 30) 

Observamos que a abordagem do poema está centrada em exercitar aspec-
tos gramaticais (identificação e classificação do sujeito), especialmente nas ques-
tões 1 e 2, demonstrando que não há observância aos elementos dos gêneros 
discursivos “conteúdo temático, estilo e estrutura composicional”, (BAKHTIN, 
2011). Desta forma, se comprova certo “equívoco” em relação ao trabalho com 
gênero, como apresenta Bezerra (2017), uma vez que se explora o “texto” e não o 
“gênero textual”. Por outro lado, percebe-se preocupação em concretizar a “aná-
lise de gêneros” proposta por Marcuschi (2008), pois a questão 3 está relaciona-
da à importância dos recursos gramaticais na construção dos sentidos do texto, 
enfocando “o papel do sujeito na construção dos sentidos do poema”.

O segundo poema analisado se encontra no Capítulo 2, Tem tudo a ver (p. 
52) e integra a seção “De olho na escrita” em um exercício referente ao empre-
go da letra s (p.53), como se vê na Figura 3, a seguir. 

Figura 3 – Exercício relativo ao poema Tem tudo a ver no LDPL – 2015- 8º ano

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES (2015, p. 52)



Observamos que o poema foi abordado especificamente para exercitar e 
teorizar o emprego das letras s, ou seja, praticar ortografia. Identificar palavras 
com o som /s/ é o principal objetivo da atividade. Percebe-se também que não 
houve observância aos elementos constitutivos dos gêneros discursivos (BA-
KHTIN, 2011), demonstrando “equívocos” no trabalho com gêneros, segundo 
Bezerra (2017), já que mais uma vez aborda-se o “texto” e não o “gênero poe-
ma”. Configura-se também a proposição de Pinheiro (2008) segundo a qual, às 
vezes, o estudo do poema “prima pela análise e interpretação”, ou “para estu-
dar gramática”, realmente “sufocando o encantamento” e o possível efeito de 
sentidos no leitor, apontados pelas abordagens da estética da recepção, apre-
sentadas por Reiff e Bawarshi (2013). Além disso, percebe-se que o exercício 
aborda aspectos relacionados à interpretação, presentes na questão 5: “expli-
que o sentido que a expressão tudo a ver tem no título e no decorrer do texto”. 

No Capítulo 3, encontra-se o terceiro poema analisado O açúcar (p.67), 
parte da seção Língua em foco, integra a subseção Exercícios, da qual analisa-
mos 3(três) questões apresentadas. Vejamos a Figura 4, a seguir. 

Figura 4 – Exercício relativo ao poema O açúcar no LDPL – 2015- 8º ano

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES (2015, p. 66) 



Observamos que a abordagem do poema O açúcar no LDPL também foi 
realizada com o propósito de interpretar, teorizar e exercitar conteúdos gra-
maticais (vozes verbais). Aas questões 2, 3 e 4 são especificamente voltadas 
para identificação de elementos gramaticais, relacionados às vozes verbais, o 
que se configura mais uma vez a não observância às especificidades do gênero 
(poema), concretizando os “equívocos” em relação ao trabalho com os gêneros 
textuais (BEZERRA, 2017). 

3.2 Reflexões acerca da abordagem do gênero poema no LDPL (2015) 
do 8º ano 

O trabalho com gêneros na perspectiva de língua como um processo inte-
racional não é uma tarefa simples, como aborda Marcuschi (2008). Estratégias 
têm sido utilizadas para proporcionar/simular tais situações; todavia sabemos 
que os estudantes deveriam vivenciar determinados contextos de uso da lín-
gua que nem o espaço escolar, nem o livro didático podem proporcionar. 

Realmente, hoje se tem uma nova visão de gênero textual, e a Coleção 
Português: Linguagens, segundo Cereja e Magalhães (2015, p. 275) busca “a 
possibilidade concreta de transformar” a prática do professor em relação ao 
ensino de língua portuguesa e “garantir a participação efetiva do aluno-sujeito 
no processo de conhecimento” apresentando uma “abordagem da língua e da 
linguagem voltadas para, [...], o texto e para o discurso”.

Em relação ao gênero poema no LDPL (2015), percebe-se que há uma 
constante preocupação em realizar a análise do gênero, uma vez que segun-
do Cereja e Magalhães (2015, p. 275) a obra busca “dar novo tratamento aos 
conteúdos, que passam agora a ser vistos pela perspectiva da semântica, da 
estilística, da linguística e da análise do discurso.” Porém, esse propósito não se 
configura de forma significativa, talvez devido a própria postura “bipolar” em 
relação aos gêneros textuais literários, esquecendo-se de que “todos os gêne-
ros moldam textos e ações sociais” (REIFF; BAWARNISH, 2013, p. 42)

Percebemos que a abordagem do poema no LDPL (2015) está mais centra-
da na exploração do “texto” e não na “análise do gênero” (MARCUSCHI, 2008), 
comprovando os “equívocos” nas abordagens de gênero (BEZERRA, 2017). 
Portanto, como o livro didático é apenas mais um instrumento de apoio ao 
professor, cabe a ele buscar novas estratégias de favorecer uma convivência 
mais demorada com o poema, conforme Pinheiro (2008), dentro de uma visão 
mais dinâmica da língua. Para isso pode previamente preparar uma proposta 
de trabalho complementar com o(s) poemas do livro a partir de proposições de 
sequência didática (DOLZ; SHNEWULY, 2004), do Letramento Literário de Cos-
son (2014), ou ainda das proposições de métodos de ensino do texto literário, 
segundo Aguiar e Bordini (1988).  
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O PROCESSO DE SEQUENCIAÇÃO 
NO GÊNERO EDITORIAL POR MEIO 

DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Renata Oliveira Henriques Mendes245 

Alex Marcelo da Silva Araujo246

INTRODUÇÃO

O gênero textual editorial está previsto nos documentos oficiais que nor-
teiam o trabalho pedagógico nas escolas, como os Parâmetros para a Educação 
Básica do Estado de Pernambuco. No entanto, sua abordagem na sala de aula 
é feita de maneira superficial, priorizando-se outros gêneros que compõem a 
esfera jornalística como: notícia, reportagem, entrevista, dentre outros.

Nesse sentido, a proposição de atividades, com base na sequência didática, 
contemplando o gênero textual em questão e a reflexão acerca dos processos 
de sequenciação parte do seguinte questionamento: o gênero textual editorial 
poderá contribuir para a compreensão dos processos de sequenciação?

Diante disso, objetivamos apresentar uma proposta de sequência didáti-
ca voltada para o gênero textual editorial, com ênfase nos estudos acerca do 
processo de sequenciação, a qual poderá contribuir para o desenvolvimento 
das competências: leitora, linguística e comunicativa. Dessa forma, o presente 
estudo é de grande relevância social pelo fato de que visa à formação de um 
leitor crítico e produtor proficiente de textos.

1. O GÊNERO TEXTUAL EDITORIAL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O gênero textual editorial é tipicamente argumentativo. Nele, são utiliza-
dos elementos coesivos para a articulação das ideias e defesa de um ponto de 
vista, os quais estão inseridos (fazem parte do) no processo de sequenciação. 
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Assim, quando falamos ou escrevemos com o intuito de convencer, persuadir, 
influenciar, defender um ponto de vista, fazemos uso da argumentação. Segun-
do Gomes e Zavam (2018, p. 61), são “elementos constitutivos da argumenta-
ção: o ponto de vista discursivo, a modalização, a adjetivação e a citação”.

Nesse sentido, para elaboração da sequência didática com base no gênero 
textual editorial é preciso, antes de qualquer coisa, ter conhecimento prévio do 
gênero e de seu propósito comunicativo. Assim sendo, o editorial jornalístico é 
um texto de cunho argumentativo que veicula o ponto de vista do jornal e tem 
como propósito comunicativo a formação da opinião pública.

Desse modo, para realização de um trabalho efetivo na sala de aula é preci-
so que os estudantes desenvolvam habilidades linguístico-discursivas para re-
conhecerem as formas complexas do gênero editorial, bem como saber usá-las 
adequadamente em suas produções. Sendo assim, os procedimentos adotados 
na sequência didática para o trabalho com o gênero editorial possibilita tam-
bém o desenvolvimento do senso crítico dos estudantes, visto que estes podem 
opinar, avaliar, atribuir juízos de valor não somente em situações apresentadas 
em sala de aula, mas em sua vida.

2. A SEQUÊNCIA DIDÁTICA: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Existe uma diversidade de procedimentos para direcionar o trabalho do 
professor em sala de aula. Um dos mais utilizados por uma grande parcela de 
professores é a sequência didática proposta dor Dolz, Noverraz e Schneuwly 
(2004, p. 82) definida como “um conjunto de atividades escolares organizadas, 
de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”.

A regularidade existente nos textos facilita a comunicação diante da va-
riedade que circula em nosso dia a dia. Como apresentam características se-
melhantes podemos dizer que nos encontramos diante de uma infinidade de 
“gêneros de texto” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 83) ou de gêneros 
textuais. Nossa realidade escolar é constituída de gêneros que os estudantes 
dominam com mais facilidade e outros que eles apresentam mais dificuldade ou 
são mais complexos, como o gênero editorial, selecionado para este estudo. As-
sim, o trabalho pedagógico por meio de sequências didáticas possibilita aos alu-
nos a apropriação de gêneros textuais com os quais eles não têm muito contato.

Nesse ínterim, apresentamos a estrutura da sequência didática elaborada 
por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 83). O primeiro passo é a apresenta-
ção da situação inicial com realização de diversas atividades, que culminarão 
em uma produção final. Esta categoria é dividida em duas dimensões. A primei-
ra diz respeito à apresentação de um problema de comunicação que remete a 
alguns questionamentos:



- “Qual o gênero abordado?” Essa questão poderá ser respondida após a leitura do texto.
- “A quem se dirige a produção?” “Quem é (são) os interlocutor (es)?”
- “Que forma assumirá a produção?” Desenho do produto final
- “Quem participará da produção?” Escolha do corpus.

A segunda dimensão se refere à elaboração de conteúdo dos textos que 
serão produzidos. Nessa etapa os estudantes são informados sobre os conteú-
dos de que trata o gênero trabalhado. Esta fase visa fornecer aos estudantes 
as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto comunicativo, 
cujas atividades são consideradas significativas e pertinentes.

Assim, parte-se para a etapa seguinte que concerne à primeira produção. 
Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 86), pode ser elaborado um tex-
to oral ou escrito, para evidenciar o conhecimento prévio dos estudantes e suas 
potencialidades, do contrário, o professor precisa intervir para que todos de-
senvolvam suas capacidades.

Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 86) “a produção inicial tem um 
papel central como reguladora da sequência didática”, ou seja, esta produção 
indicará caminhos ao professor e aos alunos para que a aprendizagem se efe-
tive, constituindo-se, nesse caso, como uma avaliação formativa, na qual é feita 
uma “análise das produções” realizadas, “guiada por critérios bem definidos” 
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 87). Nesse momento, são evidencia-
dos os pontos fortes e fracos, que serão discutidos em busca de soluções para 
os problemas encontrados.

Após a produção inicial, inicia-se o trabalho com os módulos, nos quais, 
conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 87), são tratados os problemas 
que apareceram na primeira produção, dando aos estudantes os instrumentos 
necessários para superá-los, isto é, propor atividades que possibilitem o domí-
nio do gênero estudado. Para tanto, a sequência didática se realiza em um mo-
vimento geral do “complexo para o simples, da produção inicial aos módulos” 
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 88), e, por último, a produção final, 
voltando ao movimento complexo.

Por se tratar de um processo complexo, a produção de textos tanto orais 
como escritos envolve uma série de problemas que os estudantes precisam en-
frentar. Com base nisso, e nos autores supracitados, os problemas relacionados 
à produção de textos poderão ser resolvidos partindo da distinção dos níveis:

Representação da situação de comunicação: é necessária a apreensão da imagem do destinatário 
do texto, da finalidade a que este se propõe, da posição do autor no texto e do gênero pretendido.
- Elaboração dos conteúdos: conhecimento de técnicas para buscar e elaborar conteúdo. A de-
pender do gênero, as técnicas se diferenciam, sendo importante a busca de informações de uma 
maneira geral, além de discussões e debates.



- Planejamento do texto: trata-se da estrutura do texto, organizada em um plano que depende da 
finalidade que se quer atingir ou do destinatário.
- Realização do texto: diz respeito à escolha dos meios de linguagem mais eficazes para a produção: 
utilização de vocabulário adequado à dada situação, variedade no uso dos tempos verbais, depen-
dendo do tipo e plano do texto, seleção de organizadores textuais para introdução de argumentos.

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 89), é fundamental no tra-
balho com módulos utilizar estratégias diversas. A seleção de atividades sobre 
leitura e escrita, oral e escrita contribui para enriquecer o trabalho em sala 
de aula. Para tanto, quanto mais variadas as atividades, mais oportunidades 
os estudantes terão de se apropriarem do gênero trabalhado. Desse modo, os 
autores acima citados dividem as atividades em categorias:

- As atividades de observação e de análise de textos: refere-se à escolha de textos para evidenciar as-
pectos do funcionamento textual. Nessas atividades, pode-se utilizar um texto completo ou um frag-
mento, comparar vários textos de um mesmo gênero textual ou de gêneros textuais diferentes, etc.
- As tarefas simplificadas de produção de textos: alguns problemas de linguagem podem ser resol-
vidos a partir dos exercícios propostos, pois, nesse caso, há maior concentração em um aspecto da 
elaboração de um texto.
- A elaboração de uma linguagem comum: realiza-se no decorrer de toda a sequência e está rela-
cionada a comentários, críticas a respeito dos textos.

Ainda de acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 89), a apren-
dizagem sobre o gênero é adquirida na realização dos módulos, demonstrada 
através do vocabulário utilizado e de uma linguagem técnica ao mesmo tempo 
em que “constroem progressivamente conhecimento sobre o gênero”. O uso 
dessa linguagem específica tanto promove a comunicação, como “favorece uma 
atitude reflexiva e um controle do próprio comportamento” (DOLZ; NOVER-
RAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 90).

É importante também o registro de todo o processo em uma espécie de 
“lista” com o resumo do que foi aprendido nos módulos, antes da produção 
final. Tal lista tanto pode ser feita pelos estudantes, como pelo professor.

Para finalizar a sequência didática, é proposta aos estudantes uma produ-
ção final. É o momento de “pôr em prática” o conhecimento adquirido no tra-
balho com os módulos. Com esta produção, o professor realiza uma avaliação 
somativa.

Enquanto realizam a produção final, os estudantes refletem sobre os ob-
jetivos a serem atingidos, sobre seu comportamento enquanto produtores de 
textos e sobre o seu progresso. Para avaliá-los, o professor poderá utilizar uma 
“lista de constatações” ou elaborar uma “tabela” com o que foi construído, para 
servir como critérios de avaliação de maneira explícita e com a utilização de 
vocabulário conhecido por ambos. Isso permitirá ao professor “centrar sua 
intervenção em pontos essenciais” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 



91), observando as aprendizagens, planejando a continuação do trabalho e re-
tornando ao que não foi totalmente assimilado.

A elaboração de critérios permite ao professor realizar a avaliação soma-
tiva de forma mais objetiva, no entanto, haverá sempre uma parte de subjetivi-
dade em torno da avaliação. Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 91), “a 
avaliação é uma questão de comunicação e de trocas” com vista “a uma atitude 
responsável, humanista e profissional” por parte do professor, sendo realizada 
exclusivamente sobre a produção final.

3. A SEQUENCIAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE COESÃO TEXTUAL

Durante a produção de um texto lançamos mãos de diversas estratégias 
para estabelecer a conexão entre suas partes, com vista a formar um todo coe-
so e coerente. Desse modo, quando falamos do encadeamento dos elementos 
linguísticos apresentados por meio das relações semânticas estabelecidas en-
tre os segmentos do texto estamos nos referindo à coesão. Esta, contribui para 
a construção do texto e do seu sentido. Assim,

A coesão é a forma como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se interligam, se 
interconectam, por meio de recursos também linguísticos, de modo a formar um tecido (tessitura), 
uma unidade de nível superior à da frase, que dela difere qualitativamente. (KOCH, 2004, p. 35)

Consoante a isso, Antunes (2005, p. 48) diz que “(...) a função da coesão é 
exatamente a de promover a continuidade do texto, a sequência interligada de 
suas partes, para que não se perca o fio de unidade que garante a sua interpre-
tabilidade.” (grifos originais). 

Nesse sentindo, a conexão entre as diversas partes do texto podem ocor-
rer de duas maneiras: por meio da construção e da reconstrução dos referentes 
introduzidos ou ancorados no texto (coesão referencial), ou por meio da se-
quenciação (coesão sequencial). Neste artigo, nos deteremos apenas a explici-
tar alguns procedimentos e recursos da coesão sequencial.

De acordo com Koch (2004), a coesão sequencial está relacionada a pro-
cessos linguísticos que estabelecem diversos tipos de relações semânticas, 
pragmáticas e discursivas entre as variadas partes do texto (enunciado, oração, 
período, parágrafo) na medida em que atua e ajuda na progressão textual.

Neste ínterim, a coesão sequencial pode ocorrer de duas maneiras: com 
a reiteração de formas linguísticas e sem a reiteração de formas linguísticas, 
sobre as quais iremos discutir brevemente neste trabalho.

A coesão sequencial com a reiteração de formas linguísticas compreende 
os seguintes recursos: paráfrase, paralelismo e repetição propriamente dita de 
unidades lexicais e gramaticais. É importante salientar que



A reiteração é a relação pela qual os elementos do texto vão de algum modo sendo retomados, 
criando-se um movimento constante de volta aos segmentos prévios – o que assegura ao texto a 
necessária continuidade de seu fluxo, de seu percurso –, como se um fio o perpassasse do início ao 
fim. (grifos originais) (ANTUNES, 2005, p. 52)

Vamos aos recursos coesivos anunciados anteriormente:

Paráfrase: é um recurso coesivo que promove o estabelecimento de relações semânticas por meio 
da reiteração. Desse modo, a paráfrase consiste em retomar um segmento prévio do texto por meio 
de outras palavras, de outro modo de dizer, reformulando e reconstruindo o(s) segmento(s) ante-
rior(es), porém, sem modificar o campo conceitual, isto é, o sentido do segmento retomado. Sendo 
assim, a paráfrase constitui um importante recurso para a continuidade e progressão do texto. Em 
geral, os movimentos de reiteração por paráfrase são introduzidos por expressões do tipo: isto é, 
ou seja, quer dizer, em outras palavras, em suma, em síntese, em resumo, etc.
Paralelismo: refere-se à recorrência de estruturas sintáticas idênticas, concebendo uma identidade 
à estruturação dos enunciados. Para Elias (2016, p. 185), paralelismo é a “repetição de uma mes-
ma estrutura sintática que a cada vez é preenchida com itens lexicais diferentes” além de ser um 
recurso que “promove a progressão textual com função retórica ou persuasiva”. Além disso, não 
podemos reconhecer esse recurso coesivo como uma regra gramatical, mas sim como um recurso 
estilístico que visa promover a harmonia e simetria dos enunciados coordenados. Ademais, o pa-
ralelismo não apenas se realiza no âmbito gramatical, mas também no das ideias e dos sentidos, 
isto é, no âmbito semântico. Para Antunes (2005, p. 68) “as ideias também se devem associar numa 
correlação lógica ou argumentativa, guardando-se o princípio da simetria de planos, de níveis ou de 
domínios para os quais essas ideias remetem.”
A repetição propriamente dita: diz respeito ao ato de voltar a falar aquilo que já foi dito previa-
mente, ou seja, repetir. Ao contrário do que muitos pensam e propagam, a repetição é um recurso 
textual válido e significativo, isso porque ela pode ajudar na continuidade temática e, além disso, 
na progressão temática e textual. Segundo Antunes (2005, p. 71), muito longe de ser apenas uma 
regularidade textual, a repetição “é um recurso de grande funcionalidade, pois pode desempenhar 
diferentes funções, todas elas, de alguma forma, coesivas.” Assim, a ideia de que a repetição é um 
recurso apenas utilizado em textos orais ou em textos escritos mais informais, demonstrando “po-
breza” vocabular, se torna inválida, uma vez que a repetição é um recurso funcional e incontestável. 
Dentre algumas das funções desempenhadas pelo recurso da repetição, podemos destacar: marcar 
a ênfase que se pretende dar a um determinado termo ou segmento do texto; marcar o contraste 
entre dois segmentos do texto; expressar ideia de quantificação; e, por último, a grande função da 
repetição: marcar a continuidade do tema sobre o qual se fala no texto. Por fim, como diz Antunes 
(2005, p. 81), “ a repetição não é aquele ponto negativo, aquela mancha evitável acima de tudo, 
capaz de deixar os textos em condições de baixa qualidade.” É óbvio que para utilizar adequada-
mente esse recurso, como qualquer outro, é necessário buscar o ponto de equilíbrio e a utilização 
consciente para que a qualidade estilística não seja diminuída e o texto não perca seu foco.

Por outro lado, a coesão sequencial sem a reiteração de formas linguísticas 
é usada para estabelecer a continuidade temática e a progressão textual por 
meio de relações semânticas e pragmáticas entre os segmentos do texto. Dessa 
forma, a coesão sequencial sem a reiteração de formas linguísticas compreende 
os seguintes recursos estratégicos: progressão temática e encadeamento.

Para Elias (2016, p. 186), “a progressão temática diz respeito ao modo 
como se encadeiam os temas (aquilo que se toma como base da comunicação, 



aquilo de que se fala) e os remas (aquilo que se diz a respeito do tema) em 
frases sucessivas.” Assim, a progressão temática ocorre de diferentes maneiras, 
podendo ser:

Progressão temática com tema constante: nesse caso, o tema progride se mantendo no texto de 
forma explícita ou implícita, conferindo a ele progressão textual e continuidade.
Progressão temática com divisão de tema: nesse caso, o tema progride no texto se subdividindo 
em vários subtemas, estabelecendo a progressão e continuidade textual.
Progressão temática linear: a estratégia utilizada nesse caso é a de transformar o rema no tema do 
seguimento/enunciado posterior.

Já a coesão sequencial sem a reiteração de formas linguísticas por meio da 
estratégia de encadeamento compreende a interconexão entre sequências de 
enunciados/segmentos, podendo ser:

Encadeamento por justaposição: quando os enunciados se interconectam sem elementos de liga-
ção explícitos.
Encadeamento por conexão: quando os enunciados se interconectam por meio de elementos de 
ligação explícitos ou conectores.

Em síntese, todos esses recursos, procedimentos e estratégias colaboram 
para a construção/orientação argumentativa do texto, oferecendo aos alunos 
subsídios para produzir textos coesos e coerentes. Portanto, é fulcral que o 
professor valorize esses mecanismos coesivos nas aulas de Língua Portuguesa 
para poder, de fato, formar leitores e escritores proficientes.

4. METODOLOGIA

O presente trabalho é de caráter qualitativo, explicativo e documental, 
pois, baseado na leitura e estudo de textos diversos, buscou-se por percepções 
e entendimento sobre a natureza geral da problemática desse estudo, aten-
dendo aos propósitos de descrever, compreender e explicar. Assim, a pesquisa 
ocorreu em duas etapas. Na primeira, foram realizadas leituras dos textos crí-
ticos e teóricos a respeito do processo de sequenciação, bem como dos pressu-
postos teóricos que fundamentam uma sequência didática. Na segunda etapa, 
propusemos uma sequência didática acerca do gênero textual editorial desti-
nada para aplicação em turmas do 8º ano do Ensino Fundamental e com ênfase 
nos processos de sequenciação constituintes do gênero em questão.

5. PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Nosso objetivo com essa proposta de sequência didática é apresentar o 
gênero textual editorial com ênfase nos estudos acerca do processo de sequen-



ciação. Assim, as atividades aqui propostas visam fazer com que os estudantes 
sejam capazes de identificar as diversas temáticas abordadas pelo gênero em 
questão e se posicionar criticamente, tendo em vista que não se trata de um 
gênero comum, com o qual os estudantes têm contato com frequência; mais 
especificamente, que os alunos possam reconhecer os argumentos utilizados 
pelo redator para apresentar seu ponto de vista, perceber as escolhas lexi-
cais e sintáticas como fundamentais para a organização textual, reconhecer os 
modalizadores que favorecem a progressão textual no gênero em questão e, 
ainda, que sejam capazes de produzir um texto argumentativo como o gênero 
editorial, na modalidade escrita da língua. Portanto, seguiremos o modelo de 
sequência didática proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). É impor-
tante salientar que a sequência didática aqui proposta pode ser adaptada con-
forme as necessidades de cada turma.

a) Apresentação da situação – (90min. / 2 aulas)
- Apresentação do projeto com informações sobre as atividades que serão vivenciadas, número de 
aulas, processo avaliativo, que inclui a participação em todas as atividades propostas, e a produção 
final, para ser divulgada no jornal da escola ou na rádio comunitária, tendo como público-alvo os 
estudantes, a comunidade do entorno e/ou os ouvintes da rádio comunitária e como suporte o 
jornal produzido e/ou programa de rádio. 
- Verificação por meio de conversa informal sobre o contato dos estudantes com jornais e revistas, a 
frequência com que leem textos nesses suportes, identificação das colunas que compõem o jornal, 
qual coluna e/ou temáticas eles têm mais interesse, o que identificam em cada coluna, se conhe-
cem o gênero editorial, o que conhecem desse gênero.
- Aplicação de um questionário simples para registro escrito das respostas dadas, com intuito de 
conhecer a preferência dos estudantes em relação às matérias jornalísticas e para avaliar o conhe-
cimento que os estudantes possuem acerca do gênero a ser trabalhado.

b) Produção inicial – (90min. / 2 aulas)
- Leitura prévia de um editorial retirado de um jornal com o objetivo de reconhecer o gênero, a 
temática abordada, a finalidade do texto, as características do gênero (que o diferencia de outros 
da mesma esfera argumentativa), o público a quem se destina, o lugar e o período de circulação do 
texto, o momento social, histórico e cultural. Além disso, propor aos estudantes uma reflexão acer-
ca da organização dos parágrafos, das ideias, das características estruturais do gênero, das pistas 
linguísticas (elementos de coesão, pontuação, seleção e adequação das palavras, modalizadores, 
repetição), contemplando, nesta atividade, os eixos da oralidade e leitura, como prescrito nos Parâ-
metros para a Educação Básica do Estado de Pernambuco.
- Elaboração do primeiro texto escrito pelos alunos para a concretização dos elementos apresenta-
dos na apresentação da situação inicial, bem como para o esclarecimento do gênero abordado na 
sequência didática e o desenvolvimento de competências e capacidades de linguagem.

c) Módulo I – (90min. / 2 aulas)
- Identificação dos problemas enfrentados pelos alunos nos níveis de produção durante o processo 
da primeira escrita do gênero editorial. Sendo assim, busca-se reconhecer os problemas no nível da 
“representação da situação de comunicação”, da “elaboração dos conteúdos”, do “planejamento 
do texto” e da “realização do texto”. Essa atividade pode ser feita por meio de leitura coletiva, em 
grupo ou individual.



d) Módulo II – (90min. / 2 aulas)
- Realização de atividades de observação e de análise de textos, com intuito de evidenciar alguns 
aspectos do funcionamento textual. Nesse ínterim, pode-se realizar atividades de análise linguística 
com intuito de fazer os alunos refletir sobre sua escrita e, efetivamente, sobre o uso da língua.

e) Módulo III – (90min. / 2 aulas)
Atividade de revisão, primeira reescrita e refacção dos textos dos alunos. Por meio dessa atividade, 
o professor pode estimular a aprendizagem colaborativa por meio da interação e participação ativa 
dos alunos no processo de produção.

f) Produção final
Finalização da sequência didática com a produção final do texto dos estudantes e divulgação no 
jornal da escola e/ou rádio comunitária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de um gênero não muito comum em sala de aula nos instiga a 
uma reflexão sobre o ensino de Língua Portuguesa nas escolas, além de nos 
colocar frente ao desafio de propor atividades prazerosas aos estudantes, por 
meio de uma sequência didática, que possibilite o domínio de gêneros em cir-
culação na sociedade.

Diante disso, esperamos que o estudo do gênero editorial na sala de aula 
possa contribuir para o desenvolvimento de competências com vista a formar 
produtores proficientes de textos. Por fim, que o professor possa refletir sobre 
sua práxis e fazer uso dessa proposta didática da maneira que julgar necessária 
à realidade de sua turma.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, I. C.. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um proce-

dimento. In: CORDEIRO, G. S.; ROJO, R. (Trad. e org.) Gêneros orais e escritos na escola. Campinas, SP: Mercado 
das Letras, 2004.

ELIAS, V. M. S.. Texto e estratégias de coesão referencial e sequencial. In: CORRÊA, V. R.; GARCES, L. H. C. (Org.). 
Texto dissertativo-argumentativo: subsídios para qualificação de avaliadores. Brasília: Cebraspe, 2016.

GOMES, V. S.; ZAVAM, Á. O editorial de jornal: revisitando a trajetória de um gênero. In: CASTILHO, A. T. de; AN-
DRADE, M. L. C. V. O.; GOMES, V. S. (Coord.). História do Português Brasileiro. São Paulo – Contexto, 2018.

KOCH, I. G. V.. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes, 2004.



O OLHAR DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA SOBRE A DISCIPLINA DE LIBRAS 

NOS CURSOS DE LICENCIATURA 
Manoel Alves Tavares de Melo247 

Fábia Sousa de Sena248 
Lyedja Syméa Ferreira Barros de Carvalho249

INTRODUÇÃO

No atual cenário educacional muito se tem falado sobre as Políticas de 
formação de professores e propostas curriculares dos projetos formativos dos 
cursos de licenciatura no que se refere a inserção da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), nas grades curriculares, bem como, na oferta de formação continuada 
sobre esta temática. A partir da observação do modo como ensino da disciplina 
de Libras é ministrada, nas salas de aula das universidades, o resultado, são 
inúmeras queixas dos docentes graduados em não saberem lidar com alunos 
surdos em sala de aula regular. 

Por esse fato, a Libras se torna um desafio para a qualificação docente 
quando estes não conseguem desenvolver um trabalho de qualidade, que me-
lhora a aprendizagem dos discentes surdos. Segundo a lei nº 10.436, de 24 de 
abril de 2002, a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, em seu artigo 1º:

É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 
outros recursos de expressão a ela associados. 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e 
expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical pró-
pria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil.

Nesse sentido, ao abordarmos, o estudo da Língua Brasileira de Sinais - Li-
bras como um desafio da qualificação docente na tentativa de discutir como o 
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ensino deveria acontecer na universidade, apesar, dos atos regulatórios, como 
o decreto nº 5.626 de 2005, que estabelece:

Art. 3o A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória 
nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 
médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, 
públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1o Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimen-
to, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Peda-
gogia e o curso de Educação Especial são considerados cursos de formação de 
professores e profissionais da educação para o exercício do magistério.

§ 2o A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais 
cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da 
publicação deste Decreto.

Percebemos como reflexos na aprendizagem dos estudantes surdos, pro-
blemas decorrentes de ensino nos cursos de formação de professores. Tais, 
entre as instituições de ensino superior e os graduandos; a forma como os pro-
fessores estão sendo formados e como estão desenvolvendo o ensino em sala 
de aula regular com os estudantes surdos. Assim, se faz necessário que haja um 
debate reflexivo sobre a realidade das escolas municipais e as responsabilida-
des assumidas pelos Sistemas de Ensino ao incluir os estudantes surdos na sala 
de aula regular.

Refletir sobre este tema é importante, uma vez que esclarece e norteia o 
leitor interessado em aprender Libras na faculdade ou em cursos específicos 
de que só por meio da formação acadêmica não consegue desenvolver uma boa 
prática. Assim, entendemos que a má formação do professor pode prejudicar 
a aprendizagem dos alunos surdos, pois em muitos casos percebemos os refle-
xos deixados por ela sendo motivo de debate e interpretação nos dias de hoje.

Para que a inclusão de alunos com deficiência auditiva ocorra de forma 
eficaz faz-se necessário que a disciplina de Libras na graduação seja ministrada 
por especialistas nos cursos de formação para professores. Como também, as 
instituições de ensino superior tenham mais compromisso com o ensino e os 
graduandos mais dedicação e preocupação em aprender a libras como ferra-
menta necessária para o fazer docente. 

A formação continuada do professor deve ser um compromisso dos sistemas de ensino compro-
metidos com a qualidade do ensino que, nesta perspectiva, devem assegurar que sejam aptos a 
elaborar e implantar novas propostas e práticas de ensino para responder ás características de 
seus alunos, incluindo aquelas evidenciadas pelos alunos com necessidades educacionais especiais 
(PRIETO, 2006, p. 57).
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Para tanto, este estudo surgiu da inquietação de investigar o sentimento 
de alguns professores em não querer receber estudantes surdos na sala, mes-
mo conhecendo o decreto nº 5.626 que regulamenta a lei n.º 10.436, de 24 de 
abril de 2002 (BRASIL, 2002), que protege o direito dos deficientes auditivos 
serem inclusos na sala de aula regular. 

Enfim, buscamos dá um conceito mais amplo sobre a Libras descrevendo 
os desafios da referida língua para a qualificação docente, bem como enaltecer 
a aprendizagem dos estudantes surdos em sala de aula regular. Assim, há a ne-
cessidade de realizar uma reflexão sobre a formação acadêmica e de apresen-
tar formas que mostram o desafio da Libras, e sua importância nos cursos de 
graduação ou de formação de professores, no cenário atual da educação. 

METODOLOGIA

O trabalho de pesquisa foi realizado por meio de um estudo descritivo de 
natureza quantitativa, bem como observação em algumas salas de aula regular 
com turmas multisseriadas que atendem alunos surdos. Utilizamos a pesquisa 
descritiva porque procuramos descrever e registrar os fatos observados e ob-
tidos pela aplicação de questionários. Assim segundo Gil (1999), as pesquisas 
descritivas têm como finalidade principal a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno, ou estabelecimento de relações entre 
variáveis. 

A pesquisa foi realizada em duas escolas da rede municipal da cidade de 
Tabira, Estado de Pernambuco, uma da zona urbana e a outra da zona rural 
ocorrida no período do mês de junho e julho do ano de 2017, tendo como sujei-
tos 09 professores graduados nos cursos de formação de professores em espe-
cial das áreas de Pedagogia e Língua Portuguesa que tiveram em sua formação 
acadêmica a disciplina de Libras. A coleta de dados foi realizada através da 
aplicação de um questionário contendo 05 perguntas fechadas e observação 
em sala de aula. 

As questões levantadas foram referentes ao estudo da Libras nos cursos 
de formação de professor, ao trabalho e a atuação do mesmo no atendimento 
do aluno surdo no âmbito da sala de aula regular onde buscamos descobrir 
as dificuldades encontradas por estes profissionais em sua prática cotidiana. 
Assim, segundo Gil (1999, p.128), o questionário é definido “como a técnica 
de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 
apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 
opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas 
etc.”



RESULTADOS E DISCUSSÕES

A disciplina de Libras nos cursos de formação de professores é indispen-
sável para a realização de um trabalho de inclusão dos alunos surdos, levando 
em consideração o contexto histórico, os aspectos sociais e psicológicos aos 
quais estão submetidos. Isso eleva a autoestima dos estudantes surdos e pro-
porciona autonomia de gerir seus próprios sentimentos e atitudes a ponto de 
entenderem que são capazes de mudar a realidade a qual estão inseridos.

No entanto, podemos observar em algumas instituições de formação de 
professores a falta de empenho para colocar em seu currículo o trabalho com 
a Libras de forma adequada. Pois, muitas vezes, fazem vista grossa para não 
discutirem o assunto deixando a mercê do acadêmico o fracasso de não sa-
ber o que fazer no momento de realizar o ensino. Esse descaso, infelizmen-
te, pode refletir na aprendizagem dos alunos na medida em que o graduado 
tem uma má formação, os alunos surdos não conseguem aprender de forma 
adequada.

Um dos grandes desafios para a efetivação destes direitos refere-se não 
somente a inclusão, mas ao fato dos surdos serem julgados incapazes de reali-
zarem atividades importantes. Para tanto, a discussão sobre a Libras na forma-
ção docente tem importância para que o surdo tenha seus direitos preservados.

Dessa maneira durante as observações e questionários, em uma das sa-
las, ficou evidente a dificuldades do professor em ensinar ao aluno surdo, pois 
não tinha habilidade para preparar uma aula voltada à necessidade visual 
existente do educando surdo. Ao realizar a pesquisa observou-se um grande 
número de alunos com diferentes níveis, além disso, a turma é multisseriada 
o que dificulta, ainda mais, o desenvolvimento da aprendizagem dos discentes 
e, principalmente do aluno surdo. Para complicar a situação o professor não 
conta com a presença do intérprete para acompanhar o estudante surdo em 
sala de aula.

Assim, a pesquisa revelou que os fatos observados provam a má qualida-
de das instituições de ensino que reflete na formação docente e na aprendiza-
gem defasada dos alunos surdos, bem como em seu desenvolvimento. Diante 
das respostas dadas pelos docentes pode se elencar algumas dificuldades em 
que perpassam durante o seu trabalho. Assim no gráfico 01 foi perguntado 
aos professores se a formação em Libras oferecida durante a graduação o aju-
dou? As respostas dadas pelos educadores estão destrinchadas no gráfico 
abaixo. 



Gráfico 01- Libras na graduação nos cursos de formação acadêmica

Quando foi questionado aos participantes da pesquisa, 55,5% que (cor-
responde a 06 professores) afirmaram que “NÃO”, pois não houve muita ajuda 
22%. “RARAMENTE” e para 11% dos educadores o que corresponde apenas a 
01 respondeu “SIM”. Portanto diante do que foi respondido observa-se que não 
há uma preparação adequada em libras na graduação. Dessa forma, o professor 
sai do ensino superior despreparado para realizar um trabalho de qualidade 
com o aluno surdo em sala de aula regular. 

No entanto a dificuldade encontrada pelo professor nos cursos de forma-
ção na faculdade é o estudo e a metodologia para o ensino da Libras. Dessa 
forma, faz-se necessário que os professores busquem cursos de qualificação/
capacitação nesta temática para além do oferecido em seu curso de gradua-
ção, uma vez que ensinar Libras não é fácil e também demanda um constante 
aperfeiçoamento.

A cadeira de Libras nos cursos de formação de professores foi colocada 
pelo decreto nº 5.626 que regulamenta a lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002. 
BRASIL (2005) onde diz no seu art. 3º que:

A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de profes-
sores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de 
instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Isso aconteceu durante o mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, para que nos cursos universitários os estudantes tivessem um contato 
maior com essa língua e conhecessem um pouco mais sobre o contexto histó-
rico, cultural e social pelo qual passaram os surdos. Por isso deve haver uma 
preparação acadêmica e formação continuada com o intuito de formar o pro-
fessor para oferecer ao alunado surdo um ambiente adequado e uma educação 
de qualidade onde tenha seu valor reconhecido e valorizado. Conforme Gesser 
(2009, p. 292): 



A maioria dos cursos universitários que preparam os profissionais para atuar com a surdez têm 
insistentemente localizado tais indivíduos na narrativa da deficiência, promovendo concepções 
geralmente simplificadas, construídas a partir de traços negativos como, por exemplo, a falta de 
língua(gem). 

Quando questionado aos professores sobre o que falta na formação docen-
te para que saiam do curso com conhecimento suficiente para atenderem alunos 
com deficiência auditiva em sala de aula regular? 22% dos educadores afirma-
ram “SIM” em suas respostas, que a dedicação à aula na disciplina de Libras se 
torna importante. Para 33% “NÃO” há dedicação à aula, já para 45% preferiram 
ficar neutros. 

Para tanto, em outra resposta sobre a falta de professor universitário capa-
citado, 33% dos docentes declararam que “SIM” há o desejo de se ter profes-
sor capacitado para lecionar a disciplina de libras nos cursos acadêmicos. Para 
45% deles afirmaram que “NÃO”, não há a necessidade porque ensinam bem, 
porém 22% preferiu ficar neutro com relação a sua resposta. 

Dentre os professores pesquisados, percebe-se uma contradição em rela-
ção ao ensino da Libras oferecido em cursos acadêmicos. Pois 45% dos profes-
sores afirmaram que “SIM”, porém considera que há uma necessidade maior de 
sair do curso com conhecimento suficiente para atender o aluno surdo. Já 22% 
afirmaram que “NÃO” e para os 33% preferiram ficarem neutros, ou seja, em 
parte sim, em parte não.

Tabela 1: Aprendizagem da Libras na formação acadêmica

Respostas SIM NÃO EM PARTE

Dedicação a aula de libras

Falta professor capacitado

Ensino deixa a desejar

22%

33%

45%

33%

45%

22%

45%

22%

33%

Total 100% 100% 100%

Assim como já citado nota-se que os alunos precisam de maior dedicação 
a disciplina de Libras ofertada pela universidade como uma forma de prepará-
-lo para lidar com alunos surdos em sala de aula regular. Contudo nota-se que 
para a maioria dos docentes formados não falta professor capacitado, mas se 
contradizem quando a maioria afirma que o ensino deixa a desejar. Por fim a 
formação em si não é de qualidade porque existem diversos contratempos que 
impedem o bom funcionamento da aprendizagem do acadêmico, pois não há 
uma preparação adequada e isso deixar a desejar. Glat (2011, p. 1), adverte que: 



[...] não basta que uma proposta se torne lei para que a mesma seja imediatamente aplicada. Inú-
meras são as barreiras que impedem que a política de inclusão se torne realidade na prática coti-
diana de nossas escolas. Entre estas, a principal, sem dúvida, é o despreparo dos professores do 
ensino regular para receber em suas salas de aula, geralmente repletas de alunos com problemas 
de disciplina e aprendizagem, essa clientela.

Percebemos que falta diálogo sobre a cultura e anseios dos alunos sur-
dos nas universidades, pois os professores que saem formados não conseguem 
compreender a forma como os estudantes surdos desejam aprender. Assim as 
faculdades precisam investir nas formações docentes para tentarem entender 
a forma como o estudante surdo pensa, age e se manifesta quando se sente 
menosprezado ou abandonado no recanto da sala de aula. 

A formação do professor precisa contemplar a ação-reflexão na tentativa 
de esclarecer como de fato deveria acontecer o ensino. Strobel (2008, p. 102) 
considera que: 

São raros os professores habilitados para trabalhar com os alunos surdos em sala de aula. Na maio-
ria dos cursos de Pedagogia nas universidades não tinham estas especializações para esta área- so-
mente agora salvo pelo decreto n. 5626, de 22 de dezembro de 2005 que dá obrigatoriedade das 
aberturas de cursos de Libras nestes cursos, as coisas podem melhorar.

Quando perguntamos aos professores sobre as dificuldades que enfrentam 
quando se formam e vão direto para a sala de aula? 44% confirmaram que sen-
tem receio de não saber acolher o aluno surdo em sala de aula regular. Para 
33% essa dificuldade encontrada é de se desesperar por não saber lidar com 
a situação. Por fim para 22% dos docentes a maior dificuldade é não ter expe-
riência suficiente para ensinar os estudantes surdos. Assim os resultados são 
mostrados no gráfico abaixo.

Gráfico 2 - Conhecimentos da Libras na aprendizagem do aluno surdo



Entendemos que a maioria dos professores sai da faculdade com dificul-
dade em desempenhar um trabalho adequado em relação ao desenvolvimento 
da aprendizagem do aluno surdo. Isso é o que se nota quando se analisa a res-
posta de 44% dos docentes entrevistados. Infelizmente, isso é uma realidade 
que está inserida nas faculdades do nosso país onde só valorizam a parte eco-
nômica e se esquecem de realizar uma formação que possa ajudar a mudar a 
realidade da educação da sociedade brasileira. O desespero por não saber o 
que fazer quando o aluno surdo está inserido na sala de aula é atormentador 
para 33% dos professores e isso pode ir mais além porque é a realidade da má 
formação que se tem. 

Ainda se emenda com 22% do restante dos acadêmicos que sentem muito 
receio em não saber acolher ou receber esses estudantes. Como assinala Reily 
(2008, p. 125):

[...] mesmo na escola que conta com um intérprete, com uma sala de recursos, com serviço e apoio 
de professor de educação especial ou professor itinerante, é de fundamental importância que o alu-
no sinta que seu professor está se esforçando para se aproximar dele, tentando encontrar maneiras 
de interagir com ele. O professor também pode intermediar a aceitação do aluno pelos outros 
alunos, para que ele se sinta parte da classe. Na nossa sociedade, a interação se dá mediada pela 
linguagem. Não basta uma aproximação física. 

No entanto, como a disciplina de Libras tem importância para que o aca-
dêmico possa ter algum conhecimento sobre a Libras. Quando questionados 
sobre a aprendizagem da disciplina de Libras na faculdade? Os docentes foram 
pontuais com relação a essa pergunta. Como se ver na tabela 02 a seguir.

Tabela 2 - Dados referentes às respostas sobre a aprendizagem da disciplina de Libras na graduação

SIM NÃO Em parte/ 
Raramente

Aprendeu o básico em libras porque se dedicou 55,5% (5) 11% (01) 33,5% (3)

Está preparado para atender alunos surdos 22% (2) 67% (6) 11% (1)

Conhece pouco os sinais de libras 11,1% (1) 78% (7) 11,1% (1)

Diante dos resultados apresentados acima, podemos observar que (11%) 
dos formandos mostraram não ter dificuldade em aprender a disciplina de Li-
bras porque não é difícil. Para, (55,5%) foi muito difícil e responderam que 
“SIM”, porém para (33,5%) consideraram-se indecisos em relação à resposta. 
Em outras respostas sobre a mesma pergunta 22% dos docentes afirmaram es-
tarem preparados para atender estudantes surdos, 67% declararam que não se 
veem preparados e apenas 11% se dizem preparados. Contudo notas que em 
outras respostas 11% conhecem um pouco os sinais. Para 78% não conhecem 
e por fim para 11% são imparciais e não se envolveram por não terem muito 



conhecimento sobre tal pergunta. Com relação a está preparado Skliar (2006, 
p. 31) considera: 

Afirma-se que a escola e os professores não estão preparados para receber os “estranhos”, os 
“anormais” nas aulas. Não é verdade. Parece-me ainda que não existe nenhum consenso sobre o 
que signifique “estar preparado” e, muito menos, acerca de como deveria se pensar a formação 
quanto às políticas de inclusão propostas em todo o mundo.

Analisando a resposta dos 55,5% dos professores que se formaram recen-
temente a aprendizagem de Libras se torna muito difícil e em conversa relata-
ram as causas e uma delas está ligada a qualificação do professor universitário 
que deixa muito a desejar. Além do mais para 67% dos docentes se dizem não 
estar preparados para atender os alunos com surdez o que se acredita que se 
dá pelo fato relatado anteriormente. E para 78% dos professores o fato de co-
nhecer pouco os sinais não conseguem desenvolver uma aula satisfatória que 
proporcione o bem estar na aprendizagem do discente surdo. 

Diante de todo o apanhado inquietamos por realizar um questionamento 
sobre o apoio da escola ao docente recém-formado para saber o que a escola 
projeta para melhorar o contato dos educadores com os alunos surdos na sala de 
aula regular? As respostas são notadas na tabela 03 a seguir.

Tabela 03: A escola e as condições de acolhimento para alunos com deficiência auditiva

SIM PARCIALMENTE NÃO

Em projetos e oficinas dinâmicas sobre libras. 01 (11% ) 03 (33%) 05 (55% )

Disponibiliza material didático adequado as 
condições 

04 (44%) 01 (11% ) 04 (44% )

Procura meio acolher os discentes surdos aos 
ouvintes

06 (67%) 01 (11% ) 02 (22% )

Diante do exposto para 55% dos professores a escola não oferece momen-
to de aprendizado que possam melhorar a qualidade do ensino para os alunos 
surdos. 33% dos educadores afirmaram serem raros esses momentos e deram 
como exemplo a elaboração de pequenos projetos e para 11% dos docentes 
isso deveria acontecer. Em outra resposta relacionada a mesma pergunta 44% 
dos docentes afirmaram que a escola trabalha a afetividade entre o professor 
e o aluno, 11% declararam ser raros esses momentos e para 22% a escola não 
trabalha a afetividade na relação educador e educando.

Ainda sobre a atuação da escola 67% dos docentes acreditam que a ins-
tituição deve realiza dinâmicas para acolher melhor os alunos surdos na sala 
de aula. Já para 11% são raros os momentos como esse e, para 22% isso nunca 
acontece porque a escola não se preocupa com esses discentes. Com isso no-
tamos que a escola precisa ter mais responsabilidade com a formação do seu 



corpo docente e discente para que ambos possam desenvolver habilidades que 
aproxime o ensino da aprendizagem. Conforme Machado (2008, p.78), “pouco 
adianta a presença de surdos se a escola ignora sua construção histórica, cul-
tural e social”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo abordamos o tema Libras - desafio para a qualificação docen-
te em que o desenvolvimento deste, possibilitou uma análise de como a Libras 
se torna um desafio para o docente partindo dos cursos de graduação e forma-
ção continuada, onde surgiram discussões e reflexões sobre o meio histórico e 
social dos surdos. De modo geral, cumprimos com os objetivos propostos, pois 
por meio dos resultados discutidos que a Libras é um desafio para o professor 
tanto nos cursos de formação quanto no atendimento de educando surdo em 
sala de aula. Procuramos refletir sobre a importância da Libras para a qua-
lificação e formação docente, considerando as dificuldades, dos educadores, 
enfrentadas após a formação acadêmica no atendimento dos alunos surdos em 
sala de aula regular. 

Diante disso foi observado que a falta de uma formação de qualidade vol-
tada para o ensino da Libras gerou uma defasagem teórico-prática para atua-
ção dos professores em sala de aula regular no tocante a aprendizagem dos 
alunos surdos. Isso se dá pela ausência ou falta de professores capacitados nos 
cursos de graduação e/ou cursos de formação continuada, ofertada pelas esco-
las, uma vez que estas, em muitos casos, não oferecem meios aos docentes para 
o ensino-aprendizagem da Libras em salas regulares.

O ensino de Libras, nos cursos de graduação ou de formação continuada, 
precisa ser de qualidade para que o professor seja capaz de dominar os sinais 
e possa ensinar ao aluno surdo com segurança. Assim, considerando o material 
analisado podemos compreender que a dificuldade em trabalhar com o público 
surdo proporciona uma preocupação, de forma geral, entre os professores que 
por não ter uma formação adequada buscam formas de se atualizarem para 
tentar despertarem a aprendizagem dos alunos.

Dessa forma, o trabalho em tela procurou utilizar em toda a sua extensão 
a Libras como ferramenta para a qualificação de professores atentando-se para 
o fato da Libras ser importante para preparar o educador no atendimento de 
alunos surdos em sala de aula regular. Então, pelo assunto, conduzimos reali-
zar uma abordagem descritiva da realidade onde as escolas estão inseridas. O 
que é preciso desenvolver ações que viabilizem uma educação de qualidade. 
Essas ações decorrem do docente, e este, de uma formação que o prepare para 
enfrentar a diversidade encontrada na sala de aula regular. A formação de pro-



fessores tendo a Libras como ferramenta para o desenvolvimento da aprendi-
zagem do discente surdo se torna importante quando o resultado do trabalho 
é refletido em sala de aula com o aluno aprendendo. 

Por isso, se faz necessário realizarmos uma reflexão sobre a questão acima 
abordada, pois se verifica a necessidade do educador conhecer a linguagem em 
Libras como proporcionadora de diálogo entre qualquer pessoa no âmbito na-
cional. Além disso, pode o deixar mais informado tornando-o uma pessoa com 
maiores possibilidades de desempenhar um papel importante na educação de 
surdos.

Conclui-se que a importância do ensino da Libras na formação do educa-
dor se torna uma mola propulsora para fazer avançar a aprendizagem do es-
tudante surdo, onde a pesquisa não se pode dar por acabada, mas que a partir 
desta investigação, motive outros educadores a buscar e cobrar a inserção do 
ensino de libras com qualidade nos cursos que frequentam na faculdade e em 
formações continuadas.
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INTRODUÇÃO

A discussão aqui proposta faz parte dos trabalhos desenvolvidos pelo 
grupo de pesquisa Oralidade, Letramentos e Ensino (ORALE)254, que tem como 
objetivo principal o trabalho com a sistematização do ensino da língua oral 
na escola, partindo da análise das dificuldades demonstradas pelos alunos na 
construção de alguns gêneros orais formais e públicos. Desse modo, a principal 
discussão a ser investigada no grupo de pesquisa, é a língua oral como objeto 
de ensino, considerando o pressuposto de língua como forma de interação so-
cial materializada na enunciação (BAKHTIN, 2006).

Desse modo, partimos da notoriedade de que mesmo com o surgimento 
de discussões na área, a língua oral parece continuar até agora em segundo 
plano em muitas situações no que toca ao ensino. Ainda que não se negue o 
avanço das investigações, curiosamente não se pode ocultar uma disparidade 
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quando se trata de investigações sobre a modalidade escrita e a modalidade 
oral da língua. (FERRAZ; GONÇALVES, 2015) 

Além disso, o que nos causa um maior estranhamento diante de tal fato 
é a questão desta resistência se apresentar no dia-a-dia das salas de aula na 
maioria das vezes como uma postura consciente (MARCUSCHI, 2005) e com 
consequências tácitas, uma vez que muita coisa se tem discutido sobre essa 
realidade, mas pouco de seu avanço pode ser constatado. (FERRAZ; GONÇAL-
VES, 2015). 

Assim, na busca de nos agregar a esse contexto investigativo sobre a ora-
lidade como objeto de ensino, objetivamos com este trabalho apresentar uma 
contraposição das atividades com a oralidade nos diferentes níveis de ensino, 
identificando (ou não) um aprofundamento no Ensino Médio das questões tra-
balhadas no decorrer do Ensino Fundamental (anos finais). Diante disso, para 
tratar de tal questão amparamo-nos, sobretudo, em Bakhtin (2009); Marcurs-
chi e Dionisio (2007), Marcurschi (2005), Mendes (2005) e Ferreira (2014). 

Para a construção dessa pesquisa, como corpus, analisamos duas coleções 
de livros didáticos - Português: linguagens dos autores William Cereja e The-
reza Cochar, sendo 01 do Ensino Fundamental (anos finais) e 01 do Ensino 
Médio, reunindo um total de 07 exemplares aprovados pelo Plano Nacional do 
Livro Didático - PNLD (2017-2019 e 2015-2017).

Portanto, para uma melhor explanação e com o intuito de alcançarmos 
nosso objetivo, a sistematização dessa pesquisa está distribuída em quatro se-
ções, sem incluir a introdução e considerações (semi)finais. Na seção o ensino 
da oralidade: o que dizem as teorias?, apresentamos ponderações sobre o per-
curso da oralidade como objeto de ensino. Na seção o livro didático e o contexto 
escolar, discutimos, especificamente, sobre materiais didáticos e a influência 
de sua inserção no âmbito escolar. Na seção sobre as escolhas metodológicas, 
detalhamos as estratégias metodológicas utilizadas para a análise de dados. 
Por fim, na seção analisando as propostas de aplicabilidade para sala de aula: o 
que dizem os livros didáticos de Língua Portuguesa?, exploramos os dados para 
composição do corpus da pesquisa, que estão reunidos em duas coleções de 
livros didáticos analisadas.

1. O ENSINO DA ORALIDADE: O QUE DIZEM AS TEORIAS? 

Mesmo diante do papel relevante e essencial que a oralidade tem no ensi-
no de língua materna, sabemos que questões práticas e também teóricas para 
a sua efetivação no âmbito do ensino têm uma “atenção quase inversa à sua 
centralidade na relação com a escrita” (MARCUSCHI, 2005). Segundo Mendes 
(2005), a língua oral só passou a ganhar mais visibilidade para a sua inserção 



como objeto de ensino-aprendizagem em sala de aula por volta 1998 com o 
surgimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)255, momento que, de 
fato, os estudos passam a assumir teoricamente um lugar no âmbito educa-
cional, destinado para o ensino da língua oral em sala de aula. (MARCUSCHI; 
DIONISIO, 2007)

Dado o passo inicial para uma discussão mais enfática sobre a modalidade 
oral da língua, as teorias, mesmo que ainda de forma rasa, começaram a direcio-
nar trabalhos que visavam discutir, principalmente sobre a oralidade e sua inser-
ção como objeto de ensino nas escolas. Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 67), 

[...] ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar acesso a usos da linguagem mais 
formalizados e convencionais, que exijam controle mais consciente e voluntário da enunciação ten-
do em vista a importância que o domínio da palavra pública tem no exercício da cidadania. Ensinar 
língua oral não significa trabalhar a capacidade de falar em geral. Significa desenvolver o domínio 
dos gêneros que apoiam a aprendizagem escolar de Língua Portuguesa e de outras áreas [...]

No entanto, segundo Bueno e Costa-Hubes (2015), mesmo diante da ofi-
cial obrigatoriedade do ensino da língua oral, as discussões e práticas sobre 
o assunto ainda permanecem escassas. Além disso, mesmo com as diversas 
tentativas de mudanças manifestadas, é lenta a efetivação de muitas questões, 
especialmente, porque parte destas não estão facilmente ao alcance do profes-
sor por inúmeros fatores e trazem consigo o peso de uma tradição/construção 
histórica custosa de se romper.

Para entender tal fato, segundo Marcuschi e Dionisio (2007), se faz ne-
cessário procurar compreender, sobretudo, a relação entre escrita e fala, pois 
um dos inúmeros equívocos existentes que envolvem a abordagem (ou mesmo 
uma ausência) da oralidade nos trabalhos realizados nas aulas de Português 
está atrelado, acima de tudo, à ideia errônea que se tem sobre a relação entre 
ambas as modalidades da língua. 

Para que se compreenda e realize um trabalho significativo com a oralida-
de, é necessário entender que as condições de uso da língua é que determinam, 
na maioria dos casos, a sua formulação, assim sendo, tanto a fala quanto a es-
crita fazem parte de um mesmo sistema linguístico. 

No entanto, as modalidades oral e escrita da língua têm suas particula-
ridades (as suas regras e meios de serem empregadas) que não as excluem, 
pelo contrário, as complementam, isto é, “ambas têm um papel importante a 
cumprir e não competem.” Logo, cada uma tem que ser trabalhada em sala de 
aula de acordo com as suas especificidades para que sejam contemplados “os 
aspectos linguísticos, discursivos, cognitivos e sociais”. (MARCUSCHI E DIONI-
SIO, 2007, p. 28)

255 PCN daqui por diante.



Desse modo, conforme os PCN (BRASIL, 1998, p. 24-25), ao tratarmos 
das práticas em sala de aula direcionadas para a abordagem da língua oral, 
devemos, além de desfazer a visão dicotômica entre fala e escrita, atentar para 
a inserção de atividades que tenham como suporte os gêneros textuais orais 
(formais), pois 

[...] se o que se busca é que o aluno seja um usuário competente da linguagem no exercício da 
cidadania, crer que essa interação dialogal que ocorre durante as aulas dê conta das múltiplas exi-
gências que os gêneros do oral colocam, principalmente em instâncias públicas, é um engano [...]

Frente a essa questão é fundamental, como destacado nos PCN (BRASIL, 
1998), que a escola ensine aos alunos as fases de planejamento e realização de 
apresentações públicas. Nessa direção, importa destacar que os gêneros tex-
tuais orais (formais) devem fazer parte da prática do professor nas aulas de 
Língua Portuguesa, considerando a necessidade do desenvolvimento das com-
petências linguístico-discursivas dos alunos, seja por meio das interações coti-
dianas, como também das interações institucionalizadas como formais. 

Em vista disso, percebe-se o quanto são essenciais tais reflexões, já que 
é de fundamental importância que as aulas e os materiais didáticos de língua 
materna não abordem concepções de língua, de linguagem e de sujeitos como 
subjacentes. Pelo contrário, que preparem o aluno para ser proficiente e autô-
nomo no emprego das diferentes modalidades da língua, tendo, dessa forma, 
resiliência diante das práticas interativas nos contextos sociais. 

Dessa maneira, sabendo da importância de se trabalhar a modalidade oral 
da língua na sala de aula e partindo das discussões já iniciadas, acreditamos ser 
pertinente destacar também algumas questões referentes ao percurso traçado 
pelos livros didáticos em relação à abordagem de atividades direcionadas para 
a prática com a oralidade no âmbito escolar. Assim, na seção seguinte nos cen-
tramos, especificamente, nas questões relacionadas aos LDP.

2. O LIVRO DIDÁTICO E O CONTEXTO ESCOLAR 

Inicialmente, corroborando com Mendes (2005, p. 25), consideramos “o 
livro didático complexo, múltiplo e paradoxal”. Então, faz-se necessário voltar-
mos para as questões que o envolvem, visto que este está inserido diariamente 
na sala de aula, sendo transposto didaticamente no contexto escolar. Para isso, 
examinar o material didático em uso, sempre na busca de questionamentos 
significativos, é um caminho para que opções didáticas mais adequadas pos-
sam surgir. 

De modo geral, esse material tem o objetivo de nortear as atividades rea-
lizadas em cada disciplina, passando a ser considerado como base central que 



guia o planejamento e a aplicação das atividades, sendo muitas vezes o único 
suporte que o professor tem acesso em sala de aula. Logo, tem um papel rele-
vante tanto no processo de ensino quanto no momento de aprendizagem visto 
que sua atuação está direcionada para o desempenho dos professores e dos 
alunos. (FARIAS, 2013)

Dessa maneira, é válido discutir sobre esse material apresentado como 
“um objeto, um suporte, um refletor da sociedade, um instrumento pedagógico 
e um veículo” (CHOPPIN, 1980 apud MENDES, 2005, p. 23), atentando para 
função que deve assumir de fato, quando se trata da sua abordagem em sala de 
aula como objeto de ensino, seja no EF anos finais e/ou EM.

Detendo-nos um pouco sobre a sua definição, conforme Stray (1993, p. 77-
78 apud FREITAS; RODRIGUES, 2007, p. 02), “o material pode ser compreen-
dido como um produto cultural composto, híbrido, que se encontra no cruza-
mento da cultura, da pedagogia, da produção editorial e da sociedade”. Dessa 
maneira, tais pontos impõem desafios constantes aos livros didáticos, visto que 
estes precisam lidar com as concepções críticas ligadas ao tempo, com a varie-
dade cultural e com as mudanças sociais que estão ao nosso redor. 

Reforçando também a necessidade de um olhar crítico na busca de inves-
tigar esses materiais, priorizando o seu contexto principal de atuação, que é a 
sala de aula, Choppin (2004, p. 549-550), em uma produção do estado da arte 
sobre pesquisas voltadas para a análise dos livros didáticos, obteve, como uma 
das dificuldades de seu estudo, justamente a ausência de trabalhos na área, 
tendo em vista que esta dificuldade está atrelada ao fato de poucas discussões 
serem direcionadas para estudos na área, considerando que o

[...] caráter recente desse campo de pesquisa: as obras de síntese ainda são raras e não abrangem 
toda a produção didática nem todos os períodos; a produção científica que trata especificamente 
da história da literatura e das edições didáticas constitui-se essencialmente de artigos (geralmente 
capítulos de livros) publicados em revistas ou livros (de uns tempos para cá também em sites) onde, 
na maior parte das vezes, ninguém pensaria em procurá-los. 

Embora os estudos sobre este objeto tenham ganhado mais força, Choppin 
(2004) só reforça a posição de Soares (2008), que já questionava a necessidade 
da intensificação de pesquisas que se dediquem à análise dos livros didáticos. 
Isso demonstra que a relevância e a necessidade de buscas na área, tendo em 
vista a sua importância e papel ativo nas salas de aula. 

Compartilhando do pensamento de Farias (2013, p. 50), “o livro didático 
pode ser considerado antigo e ao mesmo tempo atual.” Isso é justificado pela 
autora por seu início ter ocorrido na Poética, de Aristóteles e ainda hoje, mes-
mo diante de tantas mudanças ocasionadas, principalmente, pelo advento das 
tecnologias digitais, o livro didático vem transcorrendo ao longo do tempo nos 



diferentes contextos sociais e, além disso, ocupa significativamente um lugar 
nas salas de aula, sendo influenciador direto no trabalho do professor, bem 
como no processo de aprendizagem dos alunos. 

Ainda sobre a questão, é válido mencionar o posicionamento de Lajolo 
(1982, p. 30 apud Buzen, 2005, p. 52) ao ressaltar que 

“Desde a utilização escolar da obra de Homero, e até hoje, o livro didático foi produzido para cons-
tituir instrumento de trabalho do professor. Ele veicula os valores que se pretende transmitir, as 
verdades que se pretende inculcar. Muito mais, portanto, do que em decretos e pareceres oficiais, 
é nos manuais sucessivamente adotados pelas escolas que se encontram os contornos de nossa 
educação”. 

É nesse comparativo contraditório, entre o caráter de antigo e ao mesmo 
tempo atual, que os livros didáticos vêm sendo, em muitos dos casos, o guia, 
principal das práticas educacionais em sala de aula. Logo, ao observarmos o 
contexto diário das atividades realizadas na maioria das nossas escolas, é pos-
sível apontar que os livros didáticos estão sempre presentes na busca de pro-
porcionar uma aparente novidade pedagógica à comunidade escolar. 

Assim, segundo Choppin (2004), os livros didáticos estão inseridos em 
um contexto regulador que direciona seu desenvolvimento, ou seja, é através 
deles que o aluno vai construindo/alterando significados a partir dos direcio-
namentos passados pelo professor, que parte do contexto real da turma e pos-
sivelmente se adapta às necessidades demonstradas pelos discentes. Portan-
to, a abordagem dos livros didáticos deve ser pautada em um equilíbrio entre 
professor e aluno para que ambos tenham uma participação efetiva, atuando 
mutuamente nas atividades desempenhas na escola. Na seção seguinte, iremos 
apresentar aspectos relacionados ao contexto da pesquisa, ou seja, detalhare-
mos o corpus escolhido e os procedimentos metodológicos utilizados.

3. SOBRE AS ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

Como já citado na parte introdutória deste artigo, esta discussão encon-
tra-se centrada em interlocuções feitas acerca da contraposição de atividades 
destinadas à abordagem da oralidade em sala de aula propostas por livros didá-
ticos da coleção – “Português e Linguagens” - William Cereja e Thereza Cochar. 

Dentro desse contexto nos detemos aos sete livros que compõem duas 
coleções de LDP, aprovadas pelo PNLD, entre os anos de 2017-2019 e 2015-
2017 do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Logo, a discussão dos 
dados apresentará quadros comparativos da sistematização de atividades re-
presentativas do que se encontra com mais recorrência no material analisado, 
ou seja, cada “identificação, descrição e contraposição” feita acerca da alguma 



atividade será a demonstração do que enfaticamente foi constatado nos livros 
analisados. 

É válido destacarmos que as questões oriundas da análise dos livros se-
lecionados não têm nenhum interesse em apresentar posicionamentos que 
venham julgar ou exaltar os trabalhos desenvolvidos nos materiais didáticos. 
Longe disso, nossa pretensão com os exemplos expostos na seção seguinte, é 
unicamente apontar reflexões sobre a questão discutida, já que reconhecemos 
a importância do que foi executado e de suas consequências, tendo em vista as 
múltiplas situações do contexto escolar brasileiro, por isso nosso interesse em 
refletirmos sobre o assunto. 

Em se tratando do processo da coleta de dados para a realização desta 
pesquisa, primeiramente, foi feita uma leitura/análise de cada livro com o in-
tento de verificarmos se existe uma abordagem da oralidade, e em caso positi-
vo, analisar como ocorre efetivamente a descrição para que esse trabalho seja 
realizado. 

Assim sendo, voltamo-nos, então, para uma natureza qualitativa (MINAYO, 
2009). Já em relação ao procedimento utilizado para a análise dos dados nos 
amparamos em Gil (2002) para classificar a pesquisa como bibliográfica, visto 
que esta é desenvolvida com base em material já elaborado, por exemplo: li-
vros, artigos científicos. 

Portanto, adiante iremos refletir sobre as questões propostas, expondo 
ponderações acerca do contexto em que estas se encontram, do mesmo modo 
que apresentamos os resultados dessas reflexões e suas possíveis ligações com 
a base teórica aqui adotada. 

4. ANALISANDO AS PROPOSTAS DE APLICABILIDADE PARA 
SALA DE AULA: O QUE DIZEM OS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA? 

Ao retomarmos os critérios que delimitamos com base nos estudos rea-
lizados para esta pesquisa, conforme apresentado na seção de metodologia, 
podemos condensar as questões encontradas na análise apresentadas nos qua-
dros a seguir:

Nos quadros apresentados acima, temos um resumo com base nos pontos 
centrais que delimitamos para esta análise. Logo, podemos constatar, de modo 
geral, que as coleções de LDP do EF anos finais e do EM apresentam um:

- Reducionismo de informações sobre oralidade e gêneros orais;
- Equívoco quando se trata de um trabalho com a oralidade e as atividades de oralização da escrita.



- As orientações destinadas para a produção, em sua grande maioria, demonstram uma concepção 
da produção do gênero como algo estático.

Logo, a modalidade oral da língua é pouco explorada como bem reforça a 
análise feita pelo Guia do Livro Didático (2017, p. 43) ao enfatizar que “a ora-
lidade é o eixo menos contemplado na obra, porém focaliza alguns gêneros da 
tradição oral ou de situações formais de uso da língua. O estudo é voltado para 
que o aluno aprenda as regras sociais presentes na produção desses gêneros”. 
Desse modo, após o processo de descrição das atividades aqui analisadas, pas-
samos agora para a comparação destas nos dois níveis de ensino (EF II anos 
finais e EM), visando realizar o processo comparativo proposto no segundo 
objetivo específico desta pesquisa.

Acerca ainda da sistematização apresentada pelos LDP analisados, é per-
tinente atentarmos para os aspectos diferenciais entre os níveis de ensino (EF 
anos finais e EM). Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio - PCNEM256 (BRASIL, 2011 p, 55), 

“Pressupondo que os estatutos básicos relativos ao funcionamento da língua portuguesa foram 
aprendidos ao longo do ensino fundamental, cabe ao ensino médio oferecer aos estudantes opor-
tunidades de uma compreensão mais aguçada dos mecanismos que regulam nossa língua, tendo 
como ponto de apoio alguns dos produtos mais caros às culturas letradas: textos escritos, especial-
mente os literários” 

Assim, cabe ao EM um aprofundamento das questões exibidas no EF finais. 
No entanto, no caso em questão, os LDP estudados não deixam evidente esse 
prosseguimento, pois as atividades nos sete exemplares seguem aproximada-
mente uma mesma sistematização, sendo que nenhuma coleção apresenta as-
pectos diferenciais relevantes para que se atinja a proposta dos PCNEM de um 
aprofundamento dos conteúdos estudados.

Isso demonstra ainda uma estagnação no processo metodológico das ati-
vidades, já que as abordagens principalmente no EM apresentam praticamente 
o mesmo processo do EF anos finais. Dessa maneira, contrapõem-se ao que 
propõe o GLD (2015, p. 58) ao destacar que “A metodologia adotada segue um 
padrão mais ou menos semelhante nos três volumes: em síntese, nota-se uma 
visível progressão e sistematização de estratégias e procedimentos de uma 
unidade para outra e de um volume para outro”.

O quadro 3, a seguir, nos mostra o processo comparativo do que foi encon-
trado em ambas as coleções. Vejamos:

Como se pode observar, não existe praticamente diferença entre os con-
teúdos abordados nos LDP do EF anos finais e EM. Com exceção de alguns gê-

256 PCNEM daqui por diante.



neros não serem abordados em ambas as coleções, por exemplo: reportagem, 
exposição oral, discussão em grupo, o restante é semelhante tanto no que se 
refere aos gêneros como também à proposta de produção sugerida. Logo, é 
possível constatar uma estagnação no processo metodológico das atividades, 
já que as abordagens, principalmente no EM, apresentam praticamente o mes-
mo processo do EF II (anos finais).

Portanto, com base nos pontos apresentados, fica explícito que os resul-
tados obtidos através desta análise constatam, a priori, a necessidade de uma 
revisão na abordagem da 

oralidade nos LDP analisados, tendo em vista que o estudo dos gêneros 
orais e a oralidade (assim como com os gêneros textuais escritos) exige o po-
sicionamento teórico e metodológico que possa possibilitar aos alunos uma 
autonomia nas diferentes situações/contextos sociais. Logo, as atividades con-
templam, conforme apresentado, um trabalho efetivo com a língua apenas em 
alguns momentos, fato que suscita inúmeras reflexões e indagações no que 
toca às práticas que utilizam única e exclusivamente os LDP.

CONSIDERAÇÕES (SEMI)FINAIS 

Com base nos pontos apresentados, fica explícita a necessidade de uma 
reavaliação na abordagem da oralidade nos LDP analisados, tendo em vista 
que os resultados apontaram uma estagnação no processo metodológico das 
atividades, já que as abordagens no Ensino Médio apresentam praticamente 
as mesmas propostas de aplicabilidade do Ensino Fundamental (anos finais). 
Portanto, diante da análise realizada, ficou evidente a necessidade de uma re-
visão do trabalho com a oralidade nos livros didáticos estudados, devido ao 
fato de nenhuma das coleções demonstrarem aspectos diferenciais para que se 
atinja a proposta dos PCNEM (BRASIL, 1999), a qual exige um aprofundamento 
no Ensino Médio dos conteúdos e das questões metodológicas apresentadas no 
Ensino Fundamental (anos finais). 

Portanto, ficou evidente que as atividades contemplam, conforme apre-
sentado, um trabalho efetivo com a linguagem apenas em alguns momentos, 
fato que suscita inúmeras reflexões e indagações no que toca às práticas que 
utilizam única e exclusivamente os LDP como suporte para as aulas. 
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VER E OUVIR A SURDOCEGUEIRA:
a comunicação emergiu?

Sueli Fernandes da Silva Rached1 

Janiely Tinôco Rapozo2 

Wanilda Maria Alves Cavalcanti3

INTRODUÇÃO

No ano de 2010 realizamos um estudo sobre o emergir da comunicação 
com dez surdocegos pré-linguísticos na cidade do Recife. No ano de 2018, reen-
contramos com três destes sujeitos, buscando rever a atual comunicação deles. 
O objetivo desse trabalho foi comparar as formas de comunicação dos três su-
jeitos em dois períodos, tendo um intervalo de oito anos. A fundamentação teó-
rica se manteve a mesma do estudo inicial com as contribuições de Vygotsky, 
Bruner, Tomasello e Chomsky, dentre outros, que ofereceram subsídios para as 
peculiaridades da aquisição da linguagem de surdocegos. 

Para nós que podemos ver e ouvir, o mundo se estende tão longe quanto 
alcançam os nossos olhos e ouvidos. Para a criança surdocega suas experiên-
cias de mundo se estendem até onde podem alcançar seus dedos. Esperamos 
com este trabalho contribuir para a um novo olhar sobre a aquisição da lingua-
gem por surdocegos pré-linguísticos. 

PERSPECTIVA TEÓRICA: VER A SURDOCEGUEIRA E OS DILEMAS 
DA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM

De acordo com Finger e Quadros (2008) a natureza do desenvolvimento 
linguístico da criança tem sido de interesse dos estudiosos da linguagem há 
muito tempo. As primeiras palavras proferidas por ela é motivo de orgulho, por 
ser considerado um marco fundamental no seu desenvolvimento. Considerada 
como os primeiros passos para que se torne membro ativo da sociedade, que 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, UNICAP. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, UNICAP.
3 Doutora, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade Católica de 
Pernambuco,UNICAP.



atribui grande valor à linguagem como expressão do pensamento e da comuni-
cação (BRASIL, 2002).

Nos estudos sobre a aquisição da linguagem do surdocego, não existe uma 
teoria ou abordagem única, com explicações para os aspectos do desenvolvi-
mento linguístico, portanto adotamos as perspectivas teóricas que melhor es-
clarecerão esse processo.

Chomsky (1988) apresenta a perspectiva na qual interação entre fatores 
ambientais e biológicos explicam o uso que a criança faz da linguagem, tanto 
com relação à compreensão quanto a produção. Os fatores ambientais inter-
ferem no uso da linguagem, no qual um sistema de conhecimento identifica e 
extrai do ambiente as informações relevantes para acessar recursos biologica-
mente determinados. Apresenta três fatores importantes para a aquisição da 
linguagem: os princípios geneticamente determinados da linguagem; os meca-
nismos de aprendizagem que são geneticamente estabelecidos; e a experiência 
linguística da criança em uma comunidade de fala.

Chomsky refere que crianças em diferentes partes do mundo, surdas ou 
ouvintes, com experiências diferenciadas, passam pelos mesmos estágios de 
aquisição. Sugere que a língua adquirida não é aprendida, mas sim determina-
da por princípios linguísticos inatos que interagem com a língua que a criança 
é exposta no ambiente. A proposta formulada no Dispositivo da Aquisição da 
Linguagem concebe que crianças nascem com tal dispositivo e ao serem expos-
tas a uma língua atingem uma gramática estável.

Segundo Chomsky (1972 apud QUADROS, 2008), pesquisas demonstram 
que as crianças adquirem sua língua materna a partir da exposição à língua, 
sem a necessidade de correção. Ela ouve ou vê a língua sendo usada no seu am-
biente e, com base nos princípios e parâmetros da Gramática Universal, forma 
sua gramática estável. 

A abordagem de Vygotsky tem uma perspectiva no homem enquanto cor-
po e mente um ser biológico e social, membro da espécie humana e partici-
pante de um processo histórico. Apresenta três ideias centrais que podem ser 
consideradas como os “pilares” básicos do seu pensamento: (1) As funções 
psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos da atividade ce-
rebral; (2) O funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações so-
ciais entre o indivíduo e o mundo exterior, as quais se desenvolvem num 
processo histórico; (3) a relação homem/mundo, é uma relação mediada 
por sistemas simbólicos. 

Os estudos de Vygotsky sobre defectologia datam de 1924/1925 (VYGOT-
SKY, 1997), a respeito dos problemas de crianças com surdez, cegueira e defi-
ciência mental. Sua ênfase se deu na educação social de crianças deficientes e 



no potencial da criança para seu desenvolvimento normal. O problema social 
resultante de uma “deficiência” deveria ser o problema principal. Refere que 
a educação social baseada na compensação social dos problemas físicos era a 
única maneira de proporcionar vida satisfatória para crianças “defeituosas”, os 
problemas destas crianças resultavam de falta de adequação entre sua orga-
nização psicofisiológica desviante e os meios culturais disponíveis. Defendia 
uma escola que não isolasse essas crianças, e sim, as integrasse tanto quanto 
possível na sociedade.

Neste momento, consideramos propício realizar um diálogo com Jerome 
Bruner e Michael Tomasello, a fim de tentar uma conexão entre o que esses au-
tores pensam e a teoria de Chomsky e Vygotsky, estendendo essas ideias para 
compreender melhor a aquisição da linguagem pelo surdocego.

Na transição da comunicação pré-linguística para a linguagem, Bruner 
(1983), considera importante observar o “dom original”, como esse dom afeta 
a aquisição e o uso inicial da linguagem. Levanta a questão: o que predispõe 
uma pessoa a utilizar a linguagem e a ser modificado por sua utilização? Para 
o autor, o processo de aquisição da linguagem se inicia quando mãe e criança 
criam um formato prévio de interação que funciona para a comunicação e para 
a constituição da realidade. As transações entre esta díade ocorrem em forma-
tos de “entrada” onde a criança adquire o domínio da gramática, como referir e 
significar e como expressar suas intenções comunicativas.

O autor diz ainda, que só pode acontecer se a criança apresentar um con-
junto único e propenso de capacidades de aprendizagem da linguagem. Algo si-
milar ao que Chomsky designou como Dispositivo da Aquisição da Linguagem 
(DAL), mas que este, não poderia funcionar sem a ajuda do adulto, que entra 
num formato transacional.

Tomasello (2003) apresenta a teoria da herança dual, segundo a qual os 
fenótipos maduros de muitas espécies dependem do que herdam de seus an-
tepassados tanto biológica como culturalmente. Em vez de inato versus ad-
quirido, prefere outra dicotomia, aquela que existe entre herança biológica e 
herança cultural. De acordo com a sua interpretação, a linha individual do de-
senvolvimento cognitivo concerne àquelas coisas que o organismo conhece e 
aprende por conta própria sem a influência de outras pessoas, ao passo que a 
linha cultural de desenvolvimento cognitivo concerne as coisas que o organis-
mo conhece e aprende ao ver o mundo através de outras pessoas.

No contexto exposto acima, pudemos verificar que tanto Bruner quanto 
Tomasello, referem à importância dos fatores inatos (Chomsky) e culturais (Vy-
gotsky), que fornecem a base para a aquisição da linguagem.



A primeira vista pode parecer que a surdocegueira se refere à impossibili-
dade total de duas perdas sensoriais distintas, ou seja, ver e ouvir. Na realidade 
a surdocegueira é uma condição em que se combinam transtornos visuais e 
auditivos que produzem graves problemas de comunicação (SERPA, 2002). A 
surdocegueira é considerada uma deficiência na qual o individuo apresenta-se 
sem a visão ou audição, funciona como deficiência única e não como a somató-
ria da surdez com a cegueira. 

De acordo com Masini et al. (2007, p. 558): “A definição da surdocegueira 
como deficiência única, e não como a somatória da deficiência visual e da audi-
tiva, tem sido debatida no mundo por autores: Amaral (1996), Masini (2007), 
além do Brasil (2002)”. A aceitação dos termos surdocego e surdocegueira, sem 
hífen, foi proposto por Salvatori Lagati na IX Conferência Mundial de Orebro 
(Suécia), como forma de defender a surdocegueira como uma deficiência única 
(MAIA, 2004, apud MASINI, 2007).4

De acordo com Masini (2007), quanto à etiologia da surdocegueira, veri-
ficam-se inúmeras causas, podendo ser pós ou pré ou neonatais, vinculadas às 
anomalias de desenvolvimento, às infecções transplacentárias ou neonatais e 
síndromes.

A surdocegueira pode acontecer de várias formas, nas quais o surdocego 
pode ser totalmente surdo ou totalmente cego, ou apresentar resíduo visual ou 
auditivo; assim o seu universo constitui-se de diversos tipos e pode ser classifi-
cada pela época de aquisição (pré-linguístico ou pós-linguístico) e pela intensi-
dade das perdas (surdocego total, surdez profunda com resíduo visual, surdez 
moderada ou leve com cegueira, surdez moderada com resíduo visual, perdas 
leves tanto auditivas como visuais). 

Procuramos inicialmente estabelecer alguns aspectos para compreender 
o processo de surgimento da comunicação no surdocego diante da enorme di-
ficuldade, e quase inexistência no Brasil, de descrições nesse sentido. Amaral 
(2002, apud SERPA, 2002) refere que: “uma pessoa que não se comunica, se 
isola, reduz suas experiências nas atividades diárias”. 

Para a criança surdocega a comunicação não acontece naturalmente, daí 
ser importante considerar as formas de como transmitir a informação e como 
antecipará o que vai acontecer. A antecipação (expectativa de uma resposta 
específica do ambiente antes de o fato acontecer) é a base para que aprenda 
quando é que algo que se seguirá. O comportamento significa que ela tem algu-
ma consciência da previsibilidade das relações no mundo e que compreendeu 
uma pista dada. 

4 Adotaremos o termo surdocego e surdocegueira sem hífen em todo este trabalho, por entendermos se tratar de 
uma condição única.



Apresentamos a abordagem coativa dos estudos de Jan Van Dijk (1989), na 
qual as experiências motoras realizadas com a criança surdocega, por meio do 
movimento coativo constituem o fundamento para o desenvolvimento e apren-
dizagem, por fornecerem qualidade e quantidade de interações com pessoas, 
objetos e acontecimentos. Para esta proposta, devem-se proporcionar pontos 
de referência para que a criança surdocega organize seu mundo, estimulando-a 
e motivando-a a comunicar-se e relacionar-se com o mundo a sua volta.

Compreendem seis fases, estas viabilizam melhores condições de apren-
dizagem de um sistema de comunicação. Elas não são excludentes, nem ex-
clusivas, podendo a criança apresentar várias fases simultaneamente. Seguem 
a descrição das fases segundo: Nutrição: Consiste no desenvolvimento de um 
vínculo afetivo entre a criança e o adulto, no qual a criança surdocega se sinta 
confortável. Nesta fase a criança não fala, somente se movimenta, emite sons 
e choro, que são interpretados por um adulto. Ressonância: Consiste no movi-
mento corpo a corpo, sendo que essa iniciativa parte da criança. Movimento 
coativo: também chamado de movimento mão sobre a mão, ocorre a ampliação 
comunicativa entre o adulto e a criança. O adulto realiza ações junto à crian-
ça, por meio de contato lado a lado e aos poucos a distância física vai sendo 
ampliada Referência não representativa: consiste em propiciar condições para 
que a criança compreenda alguns símbolos indicativos de atividades, pessoas 
e situações. A criança inicia o uso de representações mais abstratas com o uso 
de objetos de referência, percebe que o objeto poderá indicar ou desencadear 
uma atividade. Imitação: a criança realiza a ação após demonstração do adulto. 
Gestos Naturais: Os gestos naturais surgem a partir das experiências com as 
qualidades motoras dos objetos, sendo constituídos por movimentos das mãos 
quase iguais aos objetos da ação. O gesto se faz sem o objeto presente, a fim de 
promover o aumento da capacidade de simbolização.

2. CONTEXTO METODOLÓGICO: OUVIR A SURDOCEGUEIRA

Considerando o objetivo do estudo, que foi comparar as formas de comu-
nicação de três surdocegos pré-linguísticos em dois períodos diferentes deli-
neamos a seguir nossa metodologia. 

No ano de 2010, durante a pesquisa de Mestrado identificamos o local de 
atendimento para surdocegos, na cidade do Recife, sendo que existe uma insti-
tuição não governamental especializada, que atendia um número significativo 
de crianças surdocegas, que se constituiu como a melhor opção para o estudo, 
ou seja, O Centro Especializado em Reabilitação Menina dos Olhos da Fundação 
Altino Ventura. Deste grupo foram selecionadas dez (10) surdocegos pré-lin-



guísticos, no ano de 2018 reencontramos com três (3) deles, que foram reava-
liados, serão nomeados S1, S2 e S3.

A coleta de dados realizou-se por três fontes: Entrevista - estruturada 
com perguntas fechadas. Mapas de Comunicação - Uma avaliação informal 
realizada nos programas com surdocegos é o “Inventário com os Pais e/ou Res-
ponsáveis”; também chamados de “Mapas de Comunicação”. É o processo pelo 
qual iniciamos um inventário do surdocego buscando informações a respeito 
de suas preferências (características), necessidades (o que gosta, não gosta, 
medos) e expectativas dos pais (desejos e sonhos), avaliação desenvolvida por 
Maria Bove do Programa Hilton Perkins – USA, disponível por Cormedi (2005). 
Observações Diretas - A observação se deu através da filmagem em uma ati-
vidade na Instituição.  

3. ANÁLISE DOS DADOS: VER E OUVIR A SURDOCEGUEIRA

A análise foi realizada e descrita a partir da leitura da entrevista e das 
avaliações. A classificação dos dados se deu: individual e coletivamente con-
siderando os dois períodos para comparação longitudinal. Iniciaremos com a 
análise dos dados da entrevista e prontuário, o Mapa de Comunicação e a Ob-
servação Direta nos dois períodos. Apresentaremos os dados completos ape-
nas do S1, os demais apenas a análise devido a restrição de laudas do presente 
trabalho.

3.1. Análise individual do sujeito 1

Dados da entrevista e do prontuário se encontram no Quadro 1:

Quadro 1: Dados do sujeito 1

Período 2010 2018

Idade 10 anos 18 anos

Intensidade das 
perdas visuais e 
auditivas

Surdez profunda bilateral

Baixa visão leve no olho direito

Baixa visão moderada no olho 
esquerdo

Surdez profunda bilateral com uso de AASI

Baixa visão leve no olho direito

Baixa visão moderada no olho esquerdo

Realizou transplante de córnea em 2016

Época da 
aquisição e 

etiologia
Pré-linguístico por Rubéola Congênita

Escolaridade Itinerante – Ensino Fundamental Projeto Travessia - Interprete

Terapias Pedagoga uma vez por semana Fonoaudióloga e Musicoterapia - Grupo



Dados do Mapa de Comunicação, abaixo temos o quadro 2 referente ao 
ano de 2010 e o quadro 3 referente ao mapa de 2018:

Quadro 2: Mapa de comunicação de 2010 do sujeito 1

Idade: 10 anos Data: 01/09/2010

CARACTERÍSTICAS  

As vezes 
teimosa Alegre vaidosa As vezes nervosa meiga esperta

NECESSIDADES EXPECTATIVAS

GOSTA NÃO GOSTA MEDOS DESEJOS SONHOS

Viajar Ficar onde tem 
muita gente

Cachorro Cada dia a 
melhora dela

Falar

Brincar Ficar no canto 
quieta

Gato Aprender mais na 
escola

Família quase perfeita

Bala Maçã e Pera Escuro Integração da 
sociedade

Independência

Estudar e Falar 
Libras

Tumulto Ficar em 
casa só

Menos preconceito 
na escola

Casar

Quadro 3: Mapa de comunicação de 2018 do sujeito 1

Idade: 18 anos Data: 28/09/2018

CARACTERÍSTICAS  

vaidosa brava autoritária Varia o humor mandona estudiosa

NECESSIDADES EXPECTATIVAS

GOSTA NÃO GOSTA MEDOS DESEJOS SONHOS

Passear e 
Estudar

Tumulto Escuro Ela ouvir mais um 
pouco

Independência total dela

Frutas, bolo e 
chocolate

Ficar sozinha Filme de 
terror

Enxergar bem Ela pudesse ouvir e falar

Celular Acordar cedo Estranhos Um pouco mais de 
liberdade para ela

Tivesse mais amizades

Brincar Faltar a aula Ficar em 
casa só



A Observação Direta no ano 2010 apresentava S1 com comunicação recep-
tiva através movimentos corporais, gestos naturais e LIBRAS. A comunicação 
expressiva era baseada em movimentos corporais e expressões faciais, pistas 
de objetos, gestos naturais e LIBRAS, demonstrando a comunicação simbólica. 
Em 2018 observamos mudanças, para a comunicação receptiva e expressiva 
com mais uso de gestos e LIBRAS, demarcando a comunicação mais simbólica, 
conforme quadro 4 abaixo.

Quadro 4 – Síntese da Comunicação Receptiva e Expressiva do sujeito 1

RECEPÇÃO FORMAS EXPRESSÃO

2010 2018 2010 2018

SIMBÓLICO Fala

SIMBÓLICO Libras

SIMBÓLICO Sinais Isolados

SIMBÓLICO EMERGENTE Gestos

PRÉ SIMBÓLICO Objetos de Referência

PRÉ SIMBÓLICO Pistas

PRÉ SIMBÓLICO Movimentos Corporais

Concluímos que o S1, ao longo deste período teve alterações na área visual 
pois realizou transplante de córnea para amenizar perdas visuais. Na escola 
teve dificuldade para acompanhar e hoje participa do projeto Travessia devido 
a sua idade.

Ao compararmos os Mapas de Comunicação verificamos três característi-
cas que se repetem: vaidosa, às vezes nervosa/variações de humor e esperta/
estudiosa, demarcando sua forma pessoal de ser. Quanto ao que gosta perma-
necem os itens: viajar/passear, estudar, brincar, comer doces e surge o celular, 
que aqui demonstra uma possibilidade de comunicação com surdos e ouvintes. 
Quanto ao que não gosta a questão do tumulto, que para o surdocego, fica di-
fícil o controle diante dos estímulos sensoriais. Quanto ao medo temos o escu-
ro e surge ficar sozinha. Este fato é bem interessante, pois como diz Vygotsky 
(1997) “a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas uma 
relação mediada, sendo os sistemas simbólicos os elementos intermediários 
entre o sujeito e o mundo”, ou seja, estar com o outro é estar no mundo. Vale 
ressaltar que o uso do celular também pode aqui ser considerado como estar 
no mundo. Quanto aos desejos e sonhos ainda permanece: ouvir/falar/ver, in-
dependência e inclusão/ter amizades. 

De acordo com Van Dijk (1989) S1, em 2010 encontrava-se na fase de: 
Gestos Naturais, por usar gesto sem a presença do objeto e em contexto de uma 



rotina diária. Em 2018 verificamos o uso de LIBRAS como comunicação expres-
siva e receptiva, demonstrando sua evolução na aquisição da linguagem estan-
do mais simbólica, além de se utilizar aplicativo de celular para comunicação 
com amigos e familiares.

3.2 Análise individual do sujeito 2

Dados da entrevista e do prontuário se encontram no Quadro 5:

Quadro 5 - Dados do sujeito 2

Período 2010 2018

Idade 05 anos 13 anos

Intensidade das 
perdas visuais e 
auditivas

Surdez moderada bilateral

Baixa visão moderada no olho 
direito

Baixa visão severa no olho 
esquerdo

Surdez moderada bilateral com uso de 
AASI

Baixa visão leve no olho direito

Baixa visão moderada no olho esquerdo

Realizou cirurgia de estrabismo em 2014

Época da aquisição 
e etiologia Pré-linguístico por Rubéola Congênita

Escolaridade Classe Especial – Educação Infantil Ensino Fundamental – 5º ano

Terapias Fonoaudióloga uma vez por 
semana

Fonoaudióloga e Musicoterapia - Grupo

Fonoaudióloga (linguagem)

A Observação Direta em 2010 apresentava S2 com comunicação recepti-
va através de pistas de objetos, gestos naturais e sinais isolados de LIBRAS. A 
comunicação expressiva é baseada em uma comunicação convencional e sim-
bólica emergente, pois apresenta gestos simples, apontar e iniciando gestos 
complexos. Em 2018 observamos a mudança, na qual a comunicação receptiva 
e expressiva utiliza gestos, fala e LIBRAS, dependendo do seu interlocutor, de-
marcando ser simbólico. 

Ao longo do período, S2, realizou cirurgia para corrigir um desvio ocular, 
na qual melhorou a baixa visão no olho direito. Quanto à escolaridade apre-
senta idade acima do grupo. Após a perda de seu genitor deixou de oralizar em 
várias situações.

Ao compararmos os Mapas de Comunicação verificamos que: as caracte-
rísticas se modificaram de traquina/ teimosa/ arengueira para brava/mudança 
de humor; porém temos o aspecto positivo que permanece: curiosa/ estudiosa. 
Quanto ao que gosta: brincar, lápis e caneta/estudar, ir par rua/ fazer amiza-
des. Quanto ao que não gosta: antes eram pessoas suadas, hoje se modifica 
para pessoas que bebem ou fumam e surge a questão de ambientes com tumul-



to. Os medos em 2010, era da genitora e hoje surge o sujeito que não quer ficar 
sozinho e perder a mãe, justificado pela perda de seu genitor. Quanto a desejos 
e sonhos: permanece a fala, porém S2 usa comunicação oral.

De acordo com Van Dijk (1989), o S2 em 2010 encontrava-se nas fases de: 
Referência não representativa, ao perceber que o objeto podia indicar uma ati-
vidade; Imitação, em algumas atividades realizou a ação após a demonstração 
do adulto; Gestos naturais - apresentou gestos durante a realização da ativida-
de. Em 2018 podemos verificar a evolução nas formas receptivas e expressivas, 
sendo mais simbólica e sua Oralização com uso de LIBRAS e estando inserida 
com ouvintes, surdocegos e surdos.

3.3 Análise individual do sujeito 3

Dados da entrevista e do prontuário se encontram no Quadro 6:

Quadro 6 - Dados do sujeito 3

Período 2010 2018

Idade 04 anos 12 anos

Intensidade das 
perdas visuais e 
auditivas

Surdez moderada bilateral

Baixa visão moderada no olho 
direito

Baixa visão severa no olho 
esquerdo

Surdez profunda bilateral

Implante coclear em 2012

Baixa visão moderada no olho direito

Baixa visão severa no olho esquerdo

Época da aquisição 
e etiologia Pré-linguístico por Prematuridade

Escolaridade Não estuda Não estuda, não conseguiu matrícula

Terapias Fonoaudióloga uma vez por 
semana

Fonoaudióloga e Musicoterapia - Grupo

Fonoaudióloga (linguagem)

A Observação Direta no ano de 2010 vê S3 utilizando comunicação recep-
tiva com símbolos expressivos, sinais manuais que eram feitos mais perto do 
rosto da criança tendo em conta o seu campo visual. A comunicação expressi-
va é baseada em uma comunicação emergente para simbólica, pois a criança 
apresentou comportamentos mais abstratos com gestos complexos. Em 2018 
observamos mudanças, com o uso de LIBRAS na comunicação expressiva e re-
ceptiva, estando emergente e simbólica.

Concluímos que o S3 ao longo deste período realizou o implante com te-
rapia fonoaudiológica, porém não consegue compreender os sons, não oraliza 
e prefere usar gestos e LIBRAS. Genitora refere que na época do implante con-
siderou uma solução para sua filha ouvir e falar, mas não atingiu a expetativa. 



S3 não estudava em 2010 e em 2018, a genitora refere não ter conseguido vaga 
em escola perto de sua casa.

Ao compararmos os Mapas de Comunicação, verificamos que as caracte-
rísticas: inteligente e teimosa permanecem, surge timidez e organizada. Quan-
to ao que gosta continua sendo: brincar e passear. Quanto ao que não gosta: ba-
gunça o que está de acordo com a característica organizada. Quanto aos medos 
temos: perder os familiares, talvez seja por causa da experiência da amiga S2 
que perdeu o pai. Quanto aos desejos e sonhos vemos: ser normal que demarca 
ainda a busca da “normalidade” para a filha.

De acordo com Van Dijk (1989), o S3 encontrava-se nas fases de: Refe-
rência não-representativa, na qual a criança conseguia perceber que o objeto 
indica numa atividade; Imitação, quando realizou a ação após a demonstra-
ção do adulto; Gestos naturais, pois apresentou gestos durante a realização da 
atividade. Em 2018 podemos verificar a evolução das formas de comunicação 
receptivas e expressivas, sendo mais emergente e simbólica, na qual são utili-
zados Sinais Isolados, Gestos e LIBRAS.

3.4 Análise coletiva

Verificarmos que ao longo do período ocorreram intervenções cirúrgi-
cas: transplante de córnea, cirurgia de estrabismo e implante coclear; nos dois 
primeiros sujeitos para manter as condições visuais, já no último, o implante 
buscou a “cura” auditiva, que não se efetivou. Ressaltamos que as genitoras 
têm como desejo e sonho o falar/ouvir para suas filhas, o que de acordo com 
Quadros (2008) “as primeiras palavras proferidas é motivo de orgulho....para 
que se torne membro ativo da sociedade”

A comunicação receptiva de dois sujeitos era pré-simbólica passou para 
emergente e simbólica. A comunicação expressiva dos três sujeitos passou 
de pré-simbólica para emergente e simbólica. Demarcando o emergir da 
comunicação.

No ano de 2010 S3 usava gestos e sinais isolados de LIBRAS, portanto, sua 
língua materna era viso gestual e não oral. Talvez tenhamos que repensar a 
efetividade do implante. Vale ressaltar novamente as dificuldades de inclusão 
escolar de S1 e S3. Nossa reflexão aqui se apresenta, de acordo com Vygotsky 
(1997), quanto à importância da escola não isolar essas pessoas, mas que as 
integre tendo em conta não sua organização psicofisiológica desviante, ou seja, 
a surdocegueira e sim os meios culturais disponíveis para a oportunidade em 
sociedade.

A timidez presente nos três sujeitos e mais evidente em S3, sendo carac-
terística do surdocego conforme Amaral (2002) ao dizer que a pessoa que não 



se comunica, se isola e tem suas experiências reduzidas e dificuldades de an-
tecipar fatos. O uso de LIBRAS demarca o emergir da comunicação receptiva e 
expressiva dos sujeitos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este novo estudo busca apresentar as mudanças de três surdocegos e 
trazer reflexões sobre a questão de título: a comunicação emergiu? Verifica-
mos conforme descrito que a comunicação emergiu. O perfil da comunicação 
destes três surdocegos pré-linguísticos representa a concretização de um es-
tudo longitudinal, que até então acreditamos que não tenha sido realizado em 
Pernambuco.
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INTERAÇÃO DE SURDOS E SURDOCEGOS:
perspectivas e possibilidades

Sueli Fernandes da Silva Rached5 

Janiely Tinôco Rapozo6 

Wanilda Maria Alves Cavalcanti7

INTRODUÇÃO

Apresentamos neste estudo informações referentes a um grupo terapêuti-
co de jovens surdocegos e surdos do Centro Especializado em Reabilitação Me-
nina dos Olhos da Fundação Altino Ventura, no qual se realizam encontros quin-
zenais com a oferta de atividades variadas. O objetivo deste estudo é apresentar 
perspectivas e possibilidades de interação entre jovens com diferentes níveis de 
comunicação, visão e cognição, num grupo que visa desenvolver a comunicação.

A perspectiva teórica se baseia nas ideias de Vygotsky, Bruner, Tomasello 
e Chomsky, dentre outros, que oferecem subsídios para entender as peculiari-
dades da comunicação do grupo.

A coleta de dados realizou-se através de: levantamento dos dados dos pron-
tuários de cada participante do grupo e observação direta em uma atividade do 
grupo. A análise dos dados demarca o perfil comunicativo individual e do grupo, 
além de apontar para as perspectivas de interação e apoio entre cada membro. 

As considerações finais revelam que as formas de comunicação variam de 
sujeito para sujeito, no qual encontramos oralidade e LIBRAS empregadas jun-
tas e/ou isoladamente. Esperamos com este trabalho contribuir para um novo 
olhar para a comunicação entre ouvintes, surdos e surdocegos.

1. CONTEXTO TEÓRICO

Ao iniciarmos o contexto teórico consideramos importante definir os con-
ceitos de surdez e surdocegueira, assim como tecer considerações sobre as in-
terações comunicativas do grupo. 

5 Doutoranda Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, UNICAP. 
6 Mestranda Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, UNICAP.
7 Doutora, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da UNICAP.. 



A audição desempenha um papel importante no desenvolvimento e manu-
tenção da comunicação por meio da linguagem oral, além de funcionar como 
mecanismo de defesa e alerta contra o perigo.

De acordo com os dados da Fiocruz (2010) a deficiência auditiva é con-
siderada como a diferença existente entre o desempenho do indivíduo e a ha-
bilidade normal para a detecção sonora de acordo com padrões estabelecidos 
pela American National Stardarts Institute (ANSI). Klein e Rapin (2002) refe-
rem que a perda auditiva é classificada também de acordo com o local da lesão, 
podendo ser condutiva, sensório-neural ou mista, e de acordo a lateralidade 
das orelhas acometidas, pode ser unilateral ou bilateral. Para a classificação do 
grau Russo et al (2009) sugere utilizar o parâmetro adaptado da publicação da 
British Society of Audiology, ou seja, leve (25 a 40 dB NA), moderada (41 a 70 
dB NA); severa (71 a 95 dB NA) e profunda (> 95 dB NA).

A surdocegueira é considera uma deficiência na qual o indivíduo apresen-
ta-se sem a visão ou audição, funcionando como uma deficiência única. No en-
tanto, devido à variedade de combinações das perdas visuais e auditivas, que 
poderão apresentar, acarretam no surdocego diferentes desempenhos. A clas-
sificação de acordo com a intensidade das perdas (surdocego total até perdas 
auditivas e visuais leves) e a época da aquisição (pré-linguístico e pós-linguís-
tico) representa o quadro geral do grupo.

As perspectivas teóricas que adotamos são aquelas que ao nosso enten-
der melhor esclarecerão o processo de interação do grupo para delinearmos as 
perspectivas e possibilidades do mesmo que passamos a descrever.

Chomsky (1988) refere que crianças em diferentes partes do mundo, com 
experiências de vida diferenciadas, passam pelos mesmos estágios de aquisi-
ção. O autor sugere que a língua adquirida não seja aprendida, mas sim deter-
minada por princípios linguísticos inatos que interagem com a língua que a 
criança é exposta no ambiente.

Um pressuposto dos estudos desenvolvidos a partir do gerativismo é a 
ideia de que as crianças usam palavras novas, apropriadamente, mesmo que 
nunca tenham ouvido antes. Elas adquirem as palavras e as possíveis combi-
nações que não há como deixar de pressupor a existência de algum tipo de 
conhecimento inato que propicie o desenvolvimento da linguagem.

Segundo Chomsky (1972 apud QUADROS, 2008), pesquisas têm demons-
trado que as crianças adquirem sua língua materna a partir da mera exposição à 
língua que a cerca, sem a necessidade de que exista algum tipo de correção por 
parte dos que convivem com ela. Ela ouve ou vê a língua que está sendo utili-
zada no seu ambiente e, a partir dela, com base nos princípios e parâmetros da 
gramática universal, formando sua gramática estável. A língua a qual a criança é 
exposta funciona como uma espécie de “gatilho” que desencadeia a linguagem.



A criança aprende a linguagem por estar em um ambiente que lhe permite 
acessar esse conhecimento. O ambiente determina a direção que a criança vai 
tomar em relação à língua a qual está exposta.

Vygotsky (1997) apresenta contribuições na perspectiva histórico-cultural 
que se destacam, principalmente, na educação de pessoas com deficiência, com 
uma proposta a partir de três princípios: o enfoque qualitativo X quantitativo; 
deficiência primária X deficiência secundária e deficiência X compensação social.

No primeiro, este autor, critica a análise quantitativa e rejeita as aborda-
gens voltadas para a mensuração dos deficientes por grau e níveis de inca-
pacidade. Analisa o aspecto qualitativo e investiga o modo como o deficiente 
funciona e se organiza na sua condição, tendo, portanto, a perspectiva da diver-
sidade humana e das vias alternativas do desenvolvimento humano.

O segundo pressuposto salienta que a deficiência não pode ser reduzida a 
componentes biológicos. Vygotsky distingue deficiência primária como sendo 
de ordem orgânica e a deficiência secundária como englobando as consequên-
cias psicossociais que ela pode trazer. Portanto o biológico não deve ser sepa-
rado do social.

O terceiro princípio se refere à deficiência que segue a direção da com-
pensação social, contudo Vygotsky ressalta que ele consiste numa reação do 
sujeito diante da deficiência, no sentido de superar suas limitações com base 
em instrumentos artificiais, que englobam a mediação simbólica.

A compensação deve se alicerçar em contextos que favoreçam oportunida-
des, criar caminhos alternativos para o desenvolvimento e se apoiar em formas 
de ação mediadas para substituir as funções lesadas.

Para o surdo e o surdocego, Vygotsky refere à importância da socialização 
e comunicação para o estabelecimento de trocas sociais com ouvintes e para a 
elaboração de conceitos. Góes (1996, 1999, 2000) ressalta ainda, que as teses 
vygotskyanas sustentam a defesa da língua de sinais como principal via para o 
trabalho educacional do surdo e o ensino de línguas táteis para o surdocego. Com 
sua abordagem para a deficiência Vygotsky (1997) sugere que o oferecimento 
de condições de desenvolvimento e participação social auxiliaria para que estas 
pessoas sejam reconhecidas por suas especificidades, e não por suas limitações.

Bruner (1983) admite a existência da capacidade inata para dominar a 
linguagem como sistema simbólico; e a predisposição para distinções linguís-
ticas. Apresenta então, o dilema relativo à natureza original e o crescimento 
das faculdades humanas como sendo inerente à natureza única da competên-
cia humana. A competência humana é biológica na origem, e cultural nos meios 
pelos quais encontra expressão. Já a capacidade humana, a ação inteligente tem 
profundas raízes biológicas e uma história evolutiva perceptível, dependendo 



da apropriação pelo homem dos modos de atuação e de pensamento, que não 
existe nos genes, mas na cultura.

Conclui que há algo na mente ou na natureza humana, na qual a cultura 
atua como um dispositivo protésico para sua concretização. Refere que a capa-
cidade e a cultura são inseparáveis, pois a capacidade intelectual humana evo-
lui para adaptar o homem ao uso dos próprios dispositivos protésicos, que uma 
cultura desenvolve e acumula para capacitação dos seus membros. Portanto, é 
a exigência de utilização da cultura como forma de gestão que força o homem 
a dominar a linguagem.

A linguagem é o meio para a interpretação e a regulação da cultura. A in-
terpretação e a negociação iniciam-se no momento em que a criança entra em 
cena. É nessa fase de interpretação e de negociação que a aquisição da lingua-
gem se expressa (BRUNER, 1983).

Tomasello (2003) traz uma explicação do enigma de seus estudos, refere 
que a criança tem que chegar a entender porque e para que um fim exterior. 
A outra pessoa está usando a ferramenta ou o símbolo linguístico, entenden-
do o significado intencional do uso da ferramenta ou prática simbólica “para” 
que serve o que “nós”, os usuários dessa ferramenta ou desse símbolo, fazemos 
com ela ou ele. Afirma, ainda que apenas os seres humanos envolvem-se numa 
aprendizagem cultural, pois desenvolveram uma nova forma de cognição social 
que favorece novas maneiras de aprendizagem cultural, que favorece novos 
processos de sociogênese e evolução cultural cumulativa.

Salienta ainda que, a aprendizagem social (por imitação, instrução ou co-
laboração), torna-se possível devido à única e especial forma de cognição, ou 
seja, a capacidade de cada organismo compreender os coespecíficos, como se-
res iguais a ele, imaginarem-se na “pele mental” de outras pessoas, que não só 
aprende com o outro, mas através do outro.

Neste contexto teórico, aqui exposto, podemos verificar que tanto Bru-
ner como Tomasello, se referem à importância dos fatores inatos (Chomsky) 
e culturais (Vygotsky) que fornecem a base para compreendermos as pers-
pectivas e possibilidades de interação do grupo heterogêneo ao qual preten-
demos aqui analisar.

2. CONTEXTO METODOLÓGICO

Considerando que o objetivo do estudo é apresentar perspectivas e possi-
bilidades de interação entre jovens com diferentes níveis de comunicação, vi-
são e cognição, num grupo que visa desenvolver a comunicação, descrevemos 
a seguir o contexto metodológico.



2.1 Tipo de estudo e local da coleta dos dados

De acordo com Triviños (2010, p. 128-129), trata-se de uma pesquisa que 
tem o ambiente natural como fonte direta dos dados, além de buscar as causas 
e a essência do fenômeno, portanto, uma investigação qualitativa.

Engel et al. (2009, p. 32) ressaltam que “a pesquisa qualitativa busca ex-
plicar o porquê das coisas”. Segundo Triviños (2010) adotar essa perspectiva 
auxilia a demarcar a relação entre o conhecimento e a realidade circundante. 
Os fenômenos a serem aprendidos se situam em um dado momento e são in-
fluenciados por diversos fatores, sejam econômicos, geográficos, sociais, afeti-
vos e desse modo procuramos analisar o contexto sem embasá-lo em um pen-
samento simplificador.

A coleta de dados ocorreu no Centro Especializado em Reabilitação Me-
nina dos Olhos da Fundação Altino Ventura, na cidade do Recife, Pernambuco. 
Portanto, o presente estudo se demarca como pesquisa de abordagem quali-
tativa, sendo que do ponto de vista do objetivo se apresenta como descritiva.

2.2 Seleção e Caracterização dos sujeitos

O Centro de Reabilitação atende pacientes em quatro áreas distintas: de-
ficiências: visual, auditiva, física e intelectual, sendo um de seus atendimentos 
em reabilitação um grupo de jovens/ adultos na idade entre 13 a 40 anos, que 
se encontra quinzenalmente durante 30 minutos. O objetivo do grupo é a co-
municação entre seus membros, sendo composto por 09 participantes entre 
surdos e surdocegos de ambos os sexos. Como mediadores do grupo estão pre-
sentes uma fonoaudióloga e um professor voluntário de LIBRAS. Os sujeitos 
foram nomeados pela letra “S” seguido de um número sequencial de 1 a 12, de 
forma aleatória.

2.3 Instrumentos utilizados

Os instrumentos empregados foram: (a) Levantamento de Dados dos 
Prontuários dos sujeitos, no qual obtivemos informações sócio demográficas, 
diagnósticos visuais e auditivos, bem como outros ali contidos. Todos os dados 
estão descritos em uma planilha; (b) Observação Direta na Instituição, com fil-
magem com celular iphone7 de uma das pesquisadoras, que possibilitou o con-
tato com o grupo em uma atividade, na qual cada participante deveria contar 
uma estória utilizando objetos disponibilizados sobre a mesa sendo eles: caixa 
de bombom, frasco de álcool, corda de varal, prendedores de roupa, frasco de 
bolinha de sabão, tigela plástica azul, livro de estória infantil, tubo de cola bran-
ca, tesoura, escova de cabelo de brinquedo na cor rosa, luva de látex, caneta 
esferográfica vermelha, saco transparente com bolinha para fazer gelo, caixa 
plástica transparente com letras coloridas. 



2.4 Análise dos dados

A análise foi realizada em dois momentos: no primeiro através do deli-
neamento das características do grupo através dos dados do prontuário e no 
segundo com a transcrição do vídeo. Os dados obtidos auxiliaram no delinea-
mento do perfil característico das formas de comunicação do grupo, que apre-
senta as perspectivas e possibilidades de interação diante da especificidade de 
cada membro do grupo.

Através dos dados dos prontuários elaboramos uma síntese que se encon-
tra no quadro 1:

Quadro 1: Dados Gerais dos Sujeitos da Pesquisa.

S I G L DIAGNÓSTICO AV AA OUTROS TC

01 40 F Recife Surdez NL PAP Déficit cognitivo LIBRAS

02 20 M Recife Surdez NL PAP Má formação das 
mãos

ORAL

03 19 F Custódia Surdocego BV PAP Déficit cognitivo LIBRAS

04 14 F Olinda Surdocego BV PAP Transtorno bipolar LIBRAS E ORAL

05 45 F Recife Ouvinte NL NL ORAL E SINAIS 
DE LIBRAS

06 13 F Recife Surdocego BV PAP Déficit motor de 
membro superior 
e inferior à 
esquerda

LIBRAS

07 13 F Recife Surdez NL PAP LIBRAS

08 45 F Recife Ouvinte NL NL ORAL E LIBRAS

09 35 M Recife Ouvinte NL NL ORAL E LIBRAS

10 19 M Recife Surdez NL PAP Transtorno 
psiquiátrico

GESTOS

11 22 F Bonito Surdocego BV PAP LIBRAS

12 22 M Itapissuma Surdocego BV PAP SINAIS DE 
LIBRAS

Legenda: S – Sujeito; I – Idade; G – Gênero; F - Feminino; M – Masculino 
L – Local onde mora; AV – Acuidade Visual; NL – normal; BV – Baixa Visão; AA – 
Acuidade auditiva; PAP – Perda Auditiva Profunda; TC – Tipo de Comunicação; 
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais.

O quadro I traz informações que orientam sobre as características do gru-
po desde local de origem, idade, gênero tipo de deficiência, comunicação utili-
zada, dentre outras informações. 



A observação direta realizada na instituição a partir da proposta de criação 
de uma história tendo como elementos objetos disponibilizados sobre a mesa, 
descritos acima. A gravação em vídeo tem como tempo total 12 minutos e 48 
segundos. A transcrição do vídeo foi realizada literalmente, através de um qua-
dro disposto por linhas enumeradas de L1 até L88. Do grupo fizeram parte, 09 
alunos jovens/adultos, um professor de Libras, uma fonoaudióloga e uma mãe. 

Salientamos que S7 está pela primeira vez no grupo, ainda não domina a 
LIBRAS e solicitou que a genitora participasse como sua intérprete. S8 é, por-
tanto, a genitora/ouvinte, de S7. Todos os participantes se encontram sentados 
ao redor de duas mesas plásticas brancas, sendo que os objetos estão dispostos 
sobre estas aleatoriamente. Quando ocorre a “fala oralizada” o professor de 
LIBRAS (S9) é o interprete, quando a fala é em LIBRAS a Fonoaudióloga (S5) 
interpreta em língua oral. O vídeo inicia com todos sentados ao redor da mesa. 
Infelizmente pela restrição de laudas do trabalho apresentaremos na análise 
dos dados com alguns recortes.

3. ANÁLISE DOS DADOS

Iniciaremos nossa análise com os dados obtidos dos prontuários dos 
sujeitos:

- O grupo utiliza a fala oral, LIBRAS e gestos. Pudemos observar que todo o grupo utiliza um apli-
cativo de celular mantendo a comunicação para além dos encontros quinzenais, no qual trocam 
informações escritas e fotos. O grupo conta com 2 mediadores sendo um deles a fonoaudióloga, 
responsável pelo grupo, que utiliza a oralização e alguns sinais de LIBRAS; e o outro, é o intérprete 
de LIBRAS que no grupo utiliza preferencialmente LIBRAS. O grupo é composto por 4 surdos, 5 
surdocegos pré-linguísticos e 3 ouvintes, sendo que um deste era a genitora da participante surda. 
Dois dos sujeitos além de surdocegueira apresentam transtorno psiquiátrico e transtorno bipolar. A 
maioria dos sujeitos reside na Região Metropolitana do Recife. Os surdocegos apresentam baixa vi-
são modera e um deles baixa visão severa, o qual necessita aproximar os objetos para ver. Todos os 
surdos e surdocegos apresentam Perda Auditiva Profunda e Severa Bilateral com o uso de Aparelho 
de Amplificação Sonora Individual. Um surdocego tem implante coclear, porém não compreende 
a fala, não oraliza e usa apenas LIBRAS. A faixa etária do grupo varia entre 13 e 40 anos, sendo na 
sua maioria mulheres.

Demarcamos com esta análise dos dados dos sujeitos, a heterogeneidade 
do mesmo quanto à deficiência, gênero, idade e língua; ao mesmo tempo em 
que buscam estar juntos, enquanto grupo, seja na instituição ou quando saem 
de lá através do uso do aplicativo de celular. A transcrição do vídeo apresentou 
momentos de interação que merecem nossa análise. Infelizmente devido à res-
trição de laudas do trabalho, optamos por recortes. 

Os sujeitos do grupo surdocegos apresentam visão para perto e para longe 
com dificuldades para ver quem fala ou sinaliza, o que pode justificar a pouca 



compreensão da atividade proposta e momentos de distração conforme o re-
corte a seguir:

SUJEITO QUE EXPRESSA SUJEITO RECEPTIVO

L3 S6 Coloca a mão na caixa de letras S5 Coloca a mão no queixo de S6 e sinaliza: 
“olhar para S9”

L5 S5 Sinaliza: “S1olha para S2”

L12 S5 Fala para S12: “Chama S11” S12 Bate no ombro de S11 e aponta para S5

L25
S3 Faz sinal: “não”

Vai com o corpo para frente e 
para trás e senta

S5 Fala para S3 e sinaliza: “ô”, aponta e sinaliza 
“olhar S9”

L73 S5 Fala: “então agora::: vai S10, 
ô:::”

S10 Olhando para o outro lado

L79

S10 Aponta pregador, aponta tigela S5 Olha para S10 e bate palmas e sinaliza: 
“palmas”

Sinaliza e fala: “senta lá”

S10 Senta a abaixa a cabeça

Quando os sujeitos do grupo chegaram à sala os objetos já estavam na 
mesa e vale salientar os seguintes aspectos:

- Alguns objetos tinham pouco contraste o que pode ter dificultado a visualização de S12 conforme 
L80 e L81

SUJEITO QUE EXPRESSA SUJEITO RECEPTIVO

L80

S5 Fala: “aqui” e aponta 
para os objetos da mesa

S12 Olha, esfrega as mãos, pega as letras e solta, 
a aproxima mais dos objetos para ver, pega o 
frasco de bolinha de sabão, aproxima dos olhos, 
sacode, cheira, sacode e coloca na mesa, olha 
os objetos

L81

S5 Aponta para as bolinhas 
de fazer gelo

S12 Olha e vira, olha para outro objeto, pega a cola, 
sacode, cheira, aperta, cheira

Pega o frasco de álcool, cheira, coloca na mesa

Pega as bolinhas de gelo e aperta e solta

Pega a corda de varal, aproxima dos olhos, cheira

Não temos informação quanto à escolha dos objetos e quanto ao signifi-
cado dos mesmos no contexto social dos participantes como vemos diante da 
exploração e posicionamento de:



- S3 não consegue realizar a atividade proposta, porém, tem um bom uso de LIBRAS ao conversar 
com os amigos, mãe e terapeuta sem dificuldade, conforme observado pelas pesquisadoras em 
outros contextos não registrados.

SUJEITO QUE EXPRESSA SUJEITO RECEPTIVO

L15 S5 Fala: “Agora S3” e aponta para 
S3 e diz: “você”

S3 Olha para S5

L16
S5 Fala: “É você” S3 Coloca a mão na boca e sorri.

Levanta um pouco e se estica para frente e 
bate na caixa de letras 2 vezes e sorri

L17

S5 Sinaliza: “Espalma as duas 
mãos para cima e para o lado e 
inclina a cabeça para o lado” ao 
mesmo tempo fala: “o que?”

S3 Sonoriza: “Hu:::”

Levanta

Olha os objetos sobre a mesa e coloca o dedo 
indicador no frasco de bolinha de sabão e tira 
o dedo e olha para S5

L18
S5 Fala e sinaliza: “o que é isso?” S3 Coloca a mão na boca e sonoriza: “hu:::”

Estica o braço e a mão e bate 2 vezes no saco 
de bolinhas para fazer gelo e senta

L19 S5 Fala e sinaliza: “fala a estória” S3 Levanta, coça a cabeça, dá risada

- S4 comete um equívoco no uso do sinal “fazer sexo” e “amor”, que na verdade parece que o su-
jeito quis dizer escovar o cabelo para namorar. O grupo riu do equívoco, mas aceita e acolhe para 
compreender o outro.

SUJEITO QUE EXPRESSA SUJEITO RECEPTIVO

L38
S5 Fala: “você tem que falar também e 

sinalizar em LIBRAS. O que é isso e 
pega a escova”

S4 Fala: “escova”

L39 S5 Fala: “ESS...COO...VAA” S4 Fala: “escova”

L40
S5 Fala: “muito bem” e sinaliza: “positivo, 

bom”

Fala: “o que foi que houve? A estória?”

S4 Coça o rosto e aponta para um 
objeto e faz sinal: “fazer sexo”

L41 S5,S6e 
S3

Risada S4 Olha para um lado e para outro

L43
S5 Abre bem os olhos, coloca as duas 

mãos espalmadas na frente do rosto e 
depois abre as mãos

S4 Faz o sinal: “fazer sexo”

L44 S3 Faz com as mãos um coração S4 Fala e sinaliza ao mesmo tempo: 
“amor”

- S1 realiza sem dificuldade uma curta estória sobre sua infância:



SUJEITO QUE EXPRESSA SUJEITO RECEPTIVO

L56
S5 Fala e aponta:  

“Agora S1”
S1 Levanta

Aponta para a corda e pega

L57 S5 Fala: “Pra que?” S6 Mexe na caixa de letras

L58 S5 Sinaliza: “esperar, olhar” 
e aponta para S1

S1 Sinaliza: “eu, ler” e aponta para o livro de estória

L59 S5 Fala e sinaliza: “lendo o 
livro”

S1 Sinaliza: “livro”

L60

S5 Sinaliza: “positivo”
Fala: “fala também”

S1 Aponta para o frasco de álcool e sinaliza: “colocar na 
mão” e sonoriza: “xiii” e esfrega uma mão na outra.
Aponta para a cola e faz o sinal “cola” e depois fala: 
“cola”

L61 S5 Balança a cabeça para 
cima e para baixo

S1 Aponta e pega a luva, levanta e solta e sinaliza: 
“acabou”

- S12 explora os objetos por vários canais sensoriais, como vemos neste recorte:

SUJEITO QUE EXPRESSA SUJEITO RECEPTIVO

L80

S5 Fala: “aqui” e aponta 
para os objetos da mesa

S12 Olha, esfrega as mãos, pega as letras e solta, a 
aproxima mais dos objetos para ver, pega o frasco 
de bolinha de sabão, aproxima dos olhos, sacode, 
cheira, sacode e coloca na mesa, olha os objetos

L81

S5 Aponta para as bolinhas 
de fazer gelo

S12 Olha e vira, olha para outro objeto, pega a cola, 
sacode, cheira, aperta, cheira
Pega o frasco de álcool, cheira, coloca na mesa
Pega as bolinhas de gelo e aperta e solta
Pega a corda de varal, aproxima dos olhos, cheira

A música parece ser uma distração e brincadeira que todos gostam e parti-
cipam ao cantar a música proposta oralmente e com sinais de LIBRAS.

SUJEITO QUE EXPRESSA SUJEITO RECEPTIVO

L86

S5 Fala: “muito bem, agora vamos 
aproveitar e cantar uma música? A 
do sapo? Quem lembra?”
Começa a cantar e sinalizar ao 
mesmo tempo

Todos Sinalizam e os que são 
oralizados também vocalizam a 
música 

S5 Fala: “agora de novo só vocês” Todos Sinalizam e os que são 
oralizados também vocalizam a 
música 

L87 S5 Fala: “Agora a do indiozinho” S9 Fica em pé e sinaliza a musica 
do indiozinho

L88 Todos Sinalizam e os que são oralizados 
também vocalizam a música 

S5 Fala: e sinaliza: “muito bem, 
palmas”



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pudemos verificar, o grupo analisado demonstrou sua heterogenei-
dade quanto à deficiência, gênero, idade e língua, porém surpreendeu-nos a 
busca em estar juntos tanto na instituição como fora dela através do uso de 
aplicativo de celular, o que aponta para um novo estudo quanto ao uso de mí-
dias pelo grupo. 

A língua utilizada na maior parte do tempo foi a LIBRAS, alguns sujeitos 
surdocegos com uma dificuldade para visualizar quem sinalizava, devido à bai-
xa visão. Ao final a música parece ser algo que o gostam, pois participam tam-
bém do atendimento de musicoterapia. A maioria dos sujeitos teve dificuldade 
em estruturar a estória em uma sequência lógica. O erro diante do sinal equi-
vocado, não foi tido como motivo de exclusão e sim de apoio, ajuda e esclare-
cimento para a estruturação da ideia de quem falava, e compreensão de todos.

Em acordo com Vygotsky, vale aqui ressaltar que cabe a nos educadores 
e/ou terapeutas oferecer oportunidades com mediação social que viabilizem 
possibilidades de apropriação de experiências sociais entre ouvintes, surdos e 
surdocegos.

REFERÊNCIAS 

AMARAL, J. P. Descobrindo as novas formas de comunicação e de acesso ao mundo: ser surdocego numa sociedade 
que desconhece o que é a surdocegueira. In: MASINI, E. F.S. et al. Do Sentido… Pelos Sentidos… Para o sentido... 
sentidos das pessoas com deficiências sensoriais. Niterói: Intertexto; São Paulo: Vetor, 2002.

BRASIL, Estratégias e orientações pedagógicas para a educação de crianças com necessidades especiais. Secretaria 
de Educação Especial. Brasília: MEC/ SEESP, v.1,4,6,8, 2002. 

BRUNER, J. Como as crianças aprendem a Falar. Trad.: Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1983.
CADER-NASCIMENTO, F.A.A.A., COSTA, M.P.R. A prática educacional com crianças surdocegas. Temas em Psicologia 

da SBP, vol. 11, nº 2, 2000, p.134-146.
CHOMSKY, N, Language and problems of knowledge: The Managua lectures. Cambridge, MA: MIT Press, 1988.
FINGER, I., QUADROS, R. M. Teorias da Aquisição da Linguagem. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008.
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, Deficiência auditiva. Disponível em:www.fiocruz.br/biosegurança/Bis/infantil/de-

ficiencia-auditiva.htm. Acesso em: 13 nov. 2010.
GÓES, M.C.R. Linguagem, surdez e educação. Campinas, SP. Autores Associados, 1996.
KLEIN, K; RAPIN, I. Perda Intermitente da audição de condução e desenvolvimento da linguagem em circunstâncias 

excepcionais. RJ: Revinter, 2002, p.123-43.
MANSINI, E.S.F., et al. Concepções de professores do ensino superior sobre surdocegueira: estudo exploratório com 

quatro docentes, Revista Bras. Est. Pedag. Brasília, v.88, n 220, p. 556-573, set/dez. 2007.
NUREMBERG, A.H., Contribuições de Vigostki para a educação de pessoas com deficiência visual, Revista Psicologia 

em Estudo, Maringá, v.13, n.2, p.307-316, 2008.
RUSSO, I.C. P et al., Encaminhamentos sobre a classificação do grau de perda auditiva em nossa realidade. Revista 

da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, São Paulo, v.14, n.2, p.287-8, 2009. 
TOMASELLO, M. Origens Culturais da Aquisição do Conhecimento Humano. Tradução de Claudia Berliner. São Pau-

lo: Martins Fontes, 2003.
VYGOTSKY, L.S. Obras Escogidas: Fundamentos de defectología. Madrid: Visor Dis. AS, 1997.



TEXTOS ESCRITOS POR ALUNOS 
SURDOS DO ENSINO SUPERIOR: 

o que pensam os professores
Flávia Tavares da Costa Ramos8

RESUMO: O bilinguismo, opção adotada no Brasil como proposta para 
educação de surdos, trouxe consigo exigências que na maioria das situações 
não foi possível, até o momento, viabilizar. Para a escola, essa opção significa 
que a criança surda terá que adquirir duas línguas, a de sinais e a falada no seu 
país, preferencialmente, na sua forma escrita. Dessa maneira, considerando o 
contexto pernambucano temos de destacar que, no momento, esses estudantes 
ainda apresentam um desenvolvimento na língua portuguesa aquém do que é 
esperado para universitários, mostrando que são aprendizes que não consegui-
ram ultrapassar a fase inicial da interlíngua. A situação deles mostra uma pre-
valência do ensino da primeira língua (Libras) e os motivos alegados se repor-
tam ao direito do surdo de expressar sua cultura, através de sua língua natural, 
o que é compreensível. No entanto, o aprendizado da língua portuguesa como 
segunda língua não aparece como algo significativa. O objetivo desse trabalho 
foi verificar como os professores de ensino superior analisam a competência 
linguística de seus alunos surdos na língua portuguesa. Preocupados em con-
seguir um melhor conhecimento da questão em foco, realizamos uma pesquisa 
qualitativa com a finalidade de identificar como ocorreu o processo de aquisi-
ção da escrita em adultos surdos que hoje frequentam as universidades. Para 
tal fim, procuramos resgatar achados produzidos por teóricos como Lacerda, 
Karnopp, Souza, Brochado, Albres, Quadros, dentre outros, que nos permitiram 
identificar algumas das principais dificuldades que ainda permeiam o contexto 
no qual o ensino da língua portuguesa como segunda língua é vivenciado. A 
análise permitiu concluir que os professores entrevistados identificaram difi-
culdades já observadas por pesquisadores de outros estados brasileiros, sobre 
a escrita de surdos, levando-nos a observar a necessidade de empregar estraté-
gias dirigidas para aquisição de segunda língua, as quais não foram realizadas 
pelos entrevistados no curso da sua ação pedagógica.

Palavras-chave: Surdos. Língua Portuguesa Escrita. Segunda Língua.

8 Doutoranda em Linguística pela UFPE.



CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A surdez é caracterizada por uma privação sensorial, cujas dificuldades 
auditivas geralmente trazem como consequência, dificuldades linguísticas, 
emocionais, educacionais, sociais e culturais.

De acordo com o BRASIL/MEC/SEESP (1996), é considerado surdo o in-
divíduo que possui audição não funcional para a vida comum, ou seja, não é 
capaz de fazer uso da audição para ouvir a voz humana, e, parcialmente surdo, 
aquele que, mesmo com perda auditiva, possui audição funcional com ou sem 
prótese auditiva. De um modo geral, os participantes com perda auditiva mais 
severa apresentam um padrão de comunicação que expressa a necessidade de 
apoio de profissionais. Nesse caso, vale salientar que trataremos de questões 
vinculadas a surdos cuja audição não serve como via de percepção do som.

REVISITANDO A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 

O nosso país traz as marcas de uma trajetória desenhada desde o século 
XVI na Europa. No entanto, somente a partir do século XX é que foram adotadas 
filosofias educacionais, gestadas ao longo de todo esse período, a saber: oralis-
mo, comunicação total e bilinguismo. 

No Congresso de Milão realizado em 1880, a filosofia oralista foi a primei-
ra a ser oficialmente empregada pelos sistemas educacionais da maioria dos 
países e permaneceu forte por cerca de um século, ou seja, de 1890 a 1990. 
Através dos seus métodos propõe, geralmente, tratamento precoce da criança, 
através da estimulação auditiva, treinamento dos órgãos fonoarticulatórios, vi-
brações corporais, leitura orofacial e desenvolvimento da linguagem, sem que 
necessariamente fossem todas empregadas na prática. Os pais são estimulados 
a dialogar em português com seus filhos e a estimulação auditiva/reabilitação 
auditiva da criança é feita em direção à “não-surdez” (LENZI, 1995).

Os métodos utilizados nessa filosofia preocupavam-se com a aprendiza-
gem das estruturas, sons e palavras do português; como também, exigia a me-
morização dos diálogos baseados em técnicas básicas de ensino mecânico. No 
entanto, os itens da língua não se encontravam contextualizados e as ativida-
des comunicativas só eram introduzidas após um longo processo de rígidos 
exercícios. (SALLES et al., 2004). 

Nesse contexto, o uso da língua brasileira de sinais (LIBRAS) era proibido. 
A leitura e a escrita só poderiam ser introduzidas após o domínio da fala. O 
objetivo a ser atingido era a competência linguística, na qual reconheciam as 
variedades da língua, embora não fossem enfatizadas e a sequência das unida-
des era determinada, exclusivamente, pela complexidade linguística.



Dessa forma, o professor controlava o aluno, impedindo-o de fazer qual-
quer alternativa que entrasse em conflito com a perspectiva vigente. As meto-
dologias de ensino/aprendizagem da escrita, no nosso país, faziam apelo, na 
maioria dos casos, ao aspecto fônico da língua para ensinar as letras do alfabe-
to gráfico e as palavras, geralmente, eram apresentadas descontextualizadas e 
sem ênfase no significado. Assim, o desempenho do surdo no português escrito 
ficava prejudicado. 

O descontentamento, com o oralismo diante do fracasso que foi observa-
do ao longo dos anos de adoção dessa filosofia, e as pesquisas sobre língua 
de sinais deram origem a novas propostas pedagógico-educacionais. Uma das 
tendências que ganhou impulso nos anos 70 foi chamada de comunicação total. 

Nessa filosofia, o surdo é tido “como uma pessoa e, a surdez como uma 
marca que repercute nas relações sociais e no desenvolvimento afetivo e cogni-
tivo” (CICCONE, 1990). Essa filosofia que preserva a necessidade de oralização 
permite o uso de qualquer outro recurso linguístico, com a finalidade de que 
a comunicação se complete. Os recursos espaço-visuais são utilizados como 
facilitadores da comunicação, dentre eles, a LIBRAS; a datilologia, que é uma 
representação manual das letras do alfabeto; o “cued-speech”, que são sinais 
manuais representativos de sons da língua portuguesa; o português sinaliza-
do, que utiliza o léxico da LIBRAS com a estrutura sintática do português mais 
sinais inventados e o “pidgin”, uma simplificação da gramática de duas línguas 
em contato, dentre outros.

Nesse sentido, para garantir uma relação dialógica entre surdo e ouvinte, 
era permitido o uso simultâneo de canais comunicativos. Com isso, o bimoda-
lismo ou português sinalizado, isto é, o uso simultâneo da fala e de sinais, tinha 
como objetivo final a comunicação e a interação. No entanto, essa opção não 
promoveu o desenvolvimento da linguagem do surdo com duas perspectivas 
linguísticas indicadas para uso simultâneo.

Paralelamente ao desenvolvimento das propostas de comunicação total, 
os estudos sobre línguas de sinais foram se tornando cada vez mais constantes 
e com eles surgiram alternativas educacionais orientadas para uma educação 
que sugeria o emprego de duas línguas, alternadamente.

O bilinguismo surgiu como resposta a essas reflexões, já que a surdez deve 
ser reconhecida como mais um aspecto das infinitas possibilidades da diversi-
dade humana. Considerando que os surdos não são “ouvintes com defeito”, mas 
sim pessoas diferentes, eles estarão aptos a entender que a diferença física, 
“surdos – ouvintes” gera uma visão não-limitada, não determinística de uma 
pessoa ou de outra, mas uma visão diferente de mundo, um “jeito ouvinte de 
ser” e um “jeito surdo de ser”, que nos permite falar em uma cultura da visão e 
outra da audição (STAINBACK; STAINBACK, 1999).



De acordo com Quadros (1997), o bilinguismo é uma proposta de ensi-
no usada por escolas que propõem tornar acessível à criança surda, duas ou 
mais línguas. Os estudos têm apontado para essa proposta como sendo a mais 
adequada para o ensino, uma vez que considera a língua de sinais, como a lín-
gua que o surdo pode adquirir naturalmente, partindo desse pressuposto para 
o ensino da língua portuguesa que pode ser escrita e/ou oral, como segunda 
língua. 

No contexto da educação de surdos, como comenta Quadros (1997), pode-
mos citar duas formas básicas de ensino no bilinguismo:

1) Ensino da 2ª língua de forma concomitante à aquisição da 1ª. 

2) Ensino da 2ª língua somente após a aquisição da 1ª.

Estudos de Pereira (2000) têm apontado para a adequação da proposta 
bilíngue no trabalhar com crianças surdas, já que a língua de sinais preenche 
as mesmas funções que a língua portuguesa oral tem para os ouvintes. Espe-
ra-se também que a língua de sinais seja adquirida na interação com usuários 
fluentes dessa língua, envolvendo as crianças surdas em práticas discursivas e 
interpretando os enunciados produzidos por elas, a fim de facilitar sua inser-
ção no funcionamento da língua de sinais.

É consensual o comentário de que muitas dificuldades atribuídas aos 
surdos referem-se à falta de desenvolvimento de uma primeira língua sobre 
a qual eles podem refletir e construir os significados da outra língua (GOLD-
FELD, 2002) pelo fato de que, geralmente, sendo surdos filhos de pais ouvintes, 
não usuários de LIBRAS, associado a ideia da aquisição tardia dessa língua traz 
para esse percurso linguístico da criança surda mais demandas.

Com o bilinguismo, as questões linguísticas passaram a ser contempladas 
de forma menos distorcida. Mesmo assim, parecia (ou parece) haver um des-
nivelamento com as questões epistemológicas mais amplas sobre o desenvol-
vimento humano e a realidade que deve permear as ações dos professores em 
sala de aula (DORZIAT, 1999). Essa realidade destaca a presença desse profis-
sional que, juntamente com representantes de outras áreas do saber e a famí-
lia, deveriam acordar entre si um eixo em torno do qual seriam organizadas as 
ações a serem propostas para educação da criança surda. No momento, ainda 
nos deparamos com uma prática distinta da que é sugerido nos documentos 
oficiais. Tal prática vai atender, em determinados momentos, a interesses que 
nem sempre se colocam ao lado dos sujeitos a quem a(s) ação(ões) são desti-
nadas e, desse modo, repercutem no seu processo de aquisição da linguagem.

Quadros (1997), Rampelotto (1995), Almeida (2000) afirmam que o bilin-
guismo adotado no Brasil, destaca o domínio da LIBRAS e da língua portuguesa 
(LP) na modalidade escrita, ressaltando a importância de ambas.



Considerando o conceito bilíngue já descrito, observa-se que o caminho 
trilhado pela população estudada, ocorreu de forma inversa. Dessa maneira, 
para a grande maioria dos surdos nascidos de famílias ouvintes e por conse-
quência, expostos inicialmente à língua portuguesa oral, observa-se que eles 
incorporaram fragmentos dessa língua e desse modo, constituem, juntamente 
com gestos, expressões faciais e movimentos corporais, uma linguagem parti-
lhada com os familiares. 

Embora cheguem à escola com algum tipo de linguagem, raramente essas 
crianças, não usuárias da língua de sinais, dispõem de uma língua constituída 
que lhes possibilite se relacionar com outros interlocutores sejam surdos ou 
ouvintes, bem como construir seu conhecimento do mundo. 

Fernandes (1990, 2003) analisou reproduções escritas de histórias por 
surdos, com idade superior a 18 anos e diferentes graus de escolaridade (des-
de a 4ª série do Ensino Fundamental até o terceiro grau completo), e obser-
vou na escrita - uso inadequado dos verbos em suas flexões de tempo e modo, 
impropriedade no emprego das preposições, omissão de conectivos, omissão 
de verbos, falta de domínio e uso restrito de certas estruturas de coordenação 
e de subordinação. Para a autora, tais dificuldades não devem ser encaradas 
como próprias do surdo, mas de um falante, privado do contato linguístico com 
outros falantes da mesma língua. Nesse caso, não são os efeitos da surdez que 
provocam o que alguns consideram impropriedade da língua, e, sim a falta de 
contato constante com ela. 

CONSTRUINDO O SABER SUBSIDIADO PELA LIBRAS 

O reconhecimento de surdos como sujeitos de sua história e membro de 
uma comunidade linguística asseguram sua identificação pela língua de sinais 
(SKLIAR et al., 2000).

Toda criança surda tem necessidade, como qualquer outra, de ser condu-
zida em atividades de elaboração linguística realizadas por intermédio da lín-
gua de sinais, representando a base para todo o desenvolvimento da linguagem 
escrita em português. Dorziat (1999, p. 29) afirma que “a língua de sinais é que 
dará condições de os surdos se tornarem seres humanos na sua plenitude, atra-
vés da apropriação dos conceitos científicos, disponíveis na educação formal”, 
e é o que se espera. 

Na educação formal, como demonstra Quadros (1997), a língua de sinais 
usada pelas comunidades de surdos no Brasil, assim como as outras línguas 
de sinais, é produzida com as mãos, embora movimentos do corpo e da face 
também desempenhem diferentes funções. Por se constituir uma língua de 
modalidade gestual e visual, a língua de sinais faz uso de movimentos gestuais 



e expressões faciais que são percebidos pela visão, diferentemente de línguas 
orais que usam outros canais de comunicação.

Segundo Fernandes (2003) e Quadros (1997), essa língua apresenta, como 
qualquer outra, uma estrutura própria em quatros planos: fonológico, morfoló-
gico, sintático e semântico-pragmático. 

A construção das formas linguísticas ocorre devido à organização dos 
sons, e, nas línguas orais, é dada pelo plano fonológico. No plano das línguas de 
sinais, a fonologia é representada pela querologia e os sinais caracterizam-se 
em nível querológico, a partir da configuração das mãos, localização do sinal, 
movimento da(s) mão(s), orientação da(s) palma(s) da(s) mão(s) e expressão 
facial e corporal. Assim como as línguas orais, no plano morfológico, as línguas 
de sinais apresentam um sistema de estrutura e formação das palavras, bem 
como a divisão das palavras em classes. O que as diferencia de algumas línguas 
orais é sua sinteticidade, portanto seu plano morfológico faz uso do léxico, sis-
tema flexional nominal e sistema flexional verbal. 

No plano sintático, podemos observar as seguintes características: pouco 
uso de preposições e conjunções, omissão frequente dos verbos ser e estar, 
posposição obrigatória da negação verbal, colocação de funções periféricas 
após as funções nucleares. 

No plano semântico-pragmático, como em qualquer língua, os traços são 
determinados pelo seu uso e contexto. Os traços prosódicos das línguas de si-
nais são realizados através das expressões faciais, manuais ou corporais. Po-
demos dizer que é como uma língua “econômica” se compararmos ao portu-
guês, não evidenciando muitos elementos como os que têm funções coesivas e 
os que marcam flexões nominais e verbais. Tais elementos, quando oralmente 
emitidos, são dificilmente internalizados pelo surdo, assim, essa escrita, prove-
niente de uma educação oralista, omite esses elementos.

De fato, essa língua, como qualquer outra, possui sua própria estrutura, e 
nesse sentido, Quadros, (1997, p. 27), enfatiza que:

Se a língua de sinais é uma língua natural adquirida de forma espontânea pela pessoa surda em 
contato com pessoas que a utilizam, e, se, a língua oral é adquirida de forma sistematizada, então 
as pessoas surdas têm o direito de serem ensinadas nas duas línguas.

A adoção da língua de sinais na educação de surdos deve levar a uma mu-
dança na concepção de sujeito e de língua, e isso não tem ocorrido na prática. 
O surdo deve ser representado como alguém que tem as mesmas possibilida-
des de adquirir uma língua como têm os ouvintes. Diante da perda auditiva 
que ele apresenta, é a língua de sinais que vai possibilitar sua inserção no fun-
cionamento linguístico-discursivo da língua, e desse modo, pode se constituir 



como autor de seu dizer e não como mero repetidor de padrões linguísticos 
aprendidos.

Fernandes (2003) e Góes (1999) concordam que a língua de sinais é a úni-
ca língua que possibilita à criança surda aprender uma língua, sem atraso no 
desenvolvimento. O acesso precoce à LIBRAS possibilita à criança ter condi-
ções para desenvolver plenamente seu sistema cognitivo, aliado a sua maior 
inserção no mundo do conhecimento. No entanto, é possível considerar que o 
surdo poderia ter acesso a outras línguas, como um recurso de maior partici-
pação na sociedade a qual pertence. 

A língua de sinais deve se constituir um meio para que aprendam a língua 
portuguesa, que dará a eles o acesso a um mundo majoritariamente ouvinte. 
Desse modo, a LIBRAS tem sido destacada como uma possibilidade para dife-
rentes universos - especialmente o da escrita e leitura para o surdo ampliar seu 
léxico; assim como, ter acesso a todos os níveis de ensino.

De acordo com os níveis de interlíngua no estatuto da aprendizagem de 
uma segunda língua (LP) pelo surdo, alguns aspectos são fundamentais e, den-
tre eles, a possibilidade de transição da língua de sinais para o português.

Segundo Quadros e Schmiedt (2006), a segunda língua pode ser aprendi-
da, embora tenhamos de considerar a transição de uma língua para outra, como 
ocorre com os ouvintes. A aquisição dessa segunda língua atravessa os estágios 
de interlíngua que qualquer aprendiz pode passar. No processo de aquisição 
do português, as crianças surdas apresentarão um sistema que não mais repre-
senta a primeira língua, mas ainda não corresponde à língua alvo. Apesar disso, 
estes estágios apresentam características de um sistema linguístico com regras 
próprias, que vão em direção à segunda língua.

A interlíngua apresenta hipóteses e regras, que começam a delinear uma 
outra língua que já não é mais a primeira língua, mas está no processo de aqui-
sição de uma segunda.

Na produção textual de alunos surdos fluentes na língua de sinais, obser-
vam-se os seguintes estágios no processo da interlíngua (BROCHADO, 2003):

1) Interlíngua I (I L1) – neste estágio, observamos o emprego predomi-
nante de transferência da língua de sinais (L1) para a escrita da língua 
portuguesa (L2)

2) Interlíngua II (II L2) – neste, constatamos na escrita de alguns alunos 
uma intensa mescla das duas línguas, em que se observa o emprego de 
estruturas linguísticas da LIBRAS e o uso indiscriminado de elementos da 
LP, na tentativa de apropriar-se da língua alvo.

3) Interlíngua III (III L3) – os alunos demonstram na sua escrita, o empre-



go predominante da gramática da LP em todos os níveis, principalmente 
no sintático.

Nesse sentido, é necessário repensar, concordando com Souza (1998), as 
concepções tradicionais do ensino do português na modalidade escrita, enfa-
tizando a importância do aspecto visual da leitura e da escrita como um fator 
constitutivo desse processo. 

Góes (1999) revela em seus estudos que, nas normas da LP escrita do 
surdo, não são os erros ortográficos que dominam; mas, sim, as construções 
atípicas que comprometem o entendimento do próprio texto, sendo comum a 
falta de coesão referencial, com ordenação peculiar de palavras e frases, crian-
do ambiguidade de sentido ou textos com sentido indefinido ou incompleto. E 
isso pode ser explicado pelos estágios de interlíngua já mencionados.

Nesse contexto, estabelecem-se diferenças nas modalidades das línguas 
no processo educacional; como também, diferenças nos papéis sociais e acadê-
micos cumpridos por cada língua, diferenças entre as relações que a comunida-
de surda estabelece com a escrita tendo em vista sua cultura, já que é um siste-
ma de escrita alfabética diferente do sistema de escrita das línguas de sinais e a 
existência do alfabeto manual que representa uma relação com as letras usadas 
na escrita do português.

O SURDO NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO 

Uma das áreas mais polêmicas que levanta o debate sobre a educação in-
clusiva é o contexto do ensino superior. Em virtude das políticas sócio-linguís-
tico-educacionais adotadas, a trajetória acadêmica dos surdos nos diversos ní-
veis de ensino, sempre foi repleta de dificuldades, barreiras e discriminações. 

A importância do instrutor surdo, para o crescimento e fluência da LIBRAS, 
não pode deixar de ser considerada; no entanto, outros profissionais deverão 
fazer parte desse contexto, como mediadores do processo de socialização e 
aprendizado. O que há mesmo em quantidade insuficiente para o que a de-
manda exige, em algumas instituições, é a presença do profissional intérprete 
cumprindo a legislação brasileira, mas sem atender as demandas decorrentes 
das exigências educacionais do surdo.

A Secretaria de Educação Especial, em parceria com a Secretaria de Edu-
cação Superior do MEC, reuniu sugestões para a regulamentação da Lei de 
LIBRAS (Lei nº 10.436/2002), permitindo que, de fato, todas as instituições, 
possam contar com este profissional. Essa lei foi sancionada pelo decreto 
5.626/05, que determinou a presença obrigatória dessa língua, em diversos 
níveis de ensino.



Nesse sentido, observamos no atual contexto universitário brasileiro, 
duas tendências que deveriam convergir, vem apresentando um crescimento 
desigual. De um lado, ocorre o aumento do número de surdos frequentando 
cursos superiores, e, do outro, o reduzido número de propostas para atender 
às necessidades destes universitários parecem demonstrar uma base pouco 
adequada ao grau de ensino que ele cursa. Trata-se nesse caso, de lacunas, que 
não foram devidamente consideradas ao longo do seu processo educativo e 
que apenas são deixadas para que os professores seguintes tentem resolvê-las. 
Essa representa senão a maior dificuldade, pois se tenta resolver algo que vem 
da base para a qual não foi devidamente preparado.

Portanto, persiste a falta de um alicerce que considere as estratégias em-
pregadas pelos surdos, tendo de levar em consideração o domínio tardio da 
língua de sinais, o que já foi descrito por teóricos tais como QUADROS (2006) 
e KARNOPP (2004).

RETRAÇANDO CONCEPÇÕES NA EDUCAÇÃO DE SURDOS: 
PERSPECTIVAS ATUAIS 

Procuramos reunir através do relato de docentes entrevistados, na cidade 
do Recife, as observações que fizeram no decorrer de seus contatos com surdos 
universitários. Seguindo-se a esta fase, procuramos compreender a dinâmica 
dos acontecimentos que traziam o reflexo da vida/comunicação acadêmica 
desses alunos, para daí elaborarmos novas considerações tendo como base um 
referencial local.

Trazendo as observações da pesquisa que ora descrevemos, podemos afir-
mar que os surdos, que hoje se encontravam nos bancos da universidade, tive-
ram uma história linguística própria das décadas de 80 e início dos anos 90, 
ou seja, marcada pelo uso da língua portuguesa oral, como primeira língua de 
acesso, com todas as peculiaridades que caracterizaram aquele tempo. Trata-
-se de um processo de aquisição do português com base no modelo utilizado 
para ouvintes, daquela época, demonstrando uma visão fragmentada da língua, 
uma vez que ela era apresentada descontextualizadamente. 

Na década de 90, o movimento inclusivista trouxe mudanças radicais ao pro-
cesso de aquisição do bilinguismo. O conhecimento que chegou a ser adquirido 
em língua portuguesa, deixou de ser estimulado, passando-se à adoção imediata 
da LIBRAS para em momento posterior, voltar a considerá-lo. Diante das facilida-
des que a aprendizagem que essa língua oferecia, os surdos foram estimulados 
a abandonar paulatinamente, a comunicação em língua portuguesa, e, adotar a 
língua de sinais como veículo principal de interação. Nesse caso, observa-se que 
a sociedade não caminhou na mesma direção, e lacunas foram sendo criadas a 



partir dessa dupla posição, ou seja, a radicalização no emprego da LIBRAS, por 
um lado. E, por outro, políticas públicas, embora dotadas de boas leis, não cria-
ram estruturas necessárias para a implementação do modelo bilíngue.

Depois de mais de uma década de utilização desse modelo, ainda expe-
rimentamos uma visão pouco clara dessa realidade, a fim de podermos iden-
tificar as melhores contribuições para que os profissionais de ensino possam 
oferecer ao processo de educação/reabilitação desse segmento.

QUADRO 1  
PERFIL DOS PROFESSORES DE ENSINO SUPERIOR,  

SEGUNDO A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COM ALUNOS SURDOS

Participantes Leciona há 
mais de  
10 anos

Experiência 
com surdos 

Domina
LIBRAS

Possui 
surdo na 
família

Disciplina que ministra 
para alunos surdos

Professor de 
instituição 

privada

Professor de 
Instituição 

pública

P1 X Sociologia Geral e de 
Educação

X

P2 X Português X

P3 X X X Língua de Sinais/
Estágio curricular

X

P4 X X X Aquisição da 
linguagem do surdo/ 
Introdução ao Estudo 
do Excepcional

X

P5 X Estrutura e 
Funcionamento do 
ensino I e II/ Medidas 
Educacionais I e II

X

P6 X Metodologia Científica X

P7 X X Psicologia da 
Educação e da 
Aprendizagem

X

P8 X X Teologia e Ética X

P9 X X Métodos e técnicas 
em Educação/ 
Comunicação Especial

X

P10 X Compiladores/ 
Engenharia de 
software 

X

P11 X Interface 
usuário-computador

X

P12 X X X Educação Inclusiva X

P13 X Sociologia Geral e da 
Educação

X

P14 X X Avaliação Educacional X

P15 X Português X

P16 X X Materiais de 
Construção

X

P17 X Teoria das estruturas II X



Esse quadro possibilita a visão de como esses docentes se colocavam dian-
te de sua atuação acadêmica. Além do registro da formação também podemos 
observar informações que servem de base para esclarecer a origem de muitas 
das suas demandas. Outro importante fato é que resumimos nessa apresen-
tação a participação de profissionais de distintas instituições cercando dessa 
forma, o horizonte geográfico do alcance de nossas observações. Após o regis-
tro desses dados que certamente, facilita o conhecimento do leitor, passemos a 
suas análises sobre o desempenho comunicacional de seus alunos.

Para os professores, era de se esperar que ao atingir o nível de ensino su-
perior, esse aluno apresentasse uma melhor condição de produção escrita. 

Os questionamentos sobre a escrita em língua portuguesa dos surdos, 
apresentados por professores e descritas por Silveira (2003), demonstram que 
eles estão mais diretamente ligados à interpretação de textos, pois encontram 
muita dificuldade no seu uso; como também, “erros” muito frequentes, desde 
que se considere a variante culta da língua portuguesa. Isso afeta, diretamente, 
dois aspectos importantes para uma melhor compreensão do texto: a coesão, 
que é a harmonia interna entre as partes de um texto, garantida por ligações, de 
natureza gramatical e lexical entre os elementos de uma frase ou de um texto; 
e a coerência, que é relação lógica entre ideias, situações ou acontecimentos.

Passemos a algumas descrições dessas observações:

TABELA I – CARACTERÍSTICAS DA ESCRITA EM LÍNGUA PORTUGUESA DE SURDOS UNIVERSITÁRIOS 
APONTADAS PELOS PROFESSORES EM RECIFE E OLINDA, SEGUNDO CATEGORIAS

Língua escrita Número de 
professores

Uso inadequado de verbos em relação à conjugação, aos tempos. 13

Uso inadequado de preposição 13

Omissão de conectivos 15

Omissão de verbos 11

Falta de domínio do uso de estruturas de coordenação e subordinação 15

Uso de frases curtas 13

Rigidez lexical (dificuldades para compreender o duplo sentido de uma palavra) 14

Fonte: Pesquisa direta.

O nosso primeiro achado, quando procuramos compreender o que está 
descrito no quadro acima, é que os docentes desconhecem o processo de apren-
dizagem da língua portuguesa como segunda língua, especialmente quando 
essa se trata de uma língua visual-motora. Nesse caso, podemos destacar que 



as respostas descrevem, de forma quase literal, a estrutura da LIBRAS; e, nessa 
ocasião, estão sendo classificadas como dificuldades, não considerando o pro-
cesso de interlíngua.

Para os entrevistados, a escrita dos surdos é muito complexa, já que se 
mesclam elementos primordiais os que fazem parte da estrutura linguística da 
língua portuguesa; seja na ordem de estruturação da frase, seja no uso inade-
quado de verbos, preposição; assim como, omissão de conectivos e verbos. Fal-
ta a eles o domínio de estrutura de coordenação e subordinação, uso de frases 
com maior e menor rigidez lexical; como também, um vocabulário mais amplo.

Reafirmamos que esses alunos se encontram no estágio I da interlíngua 
pelo qual o surdo está transitando. Esse achado traz como consequência prin-
cipal uma avaliação polarizada, ou seja, de um lado nenhuma credibilidade na 
qualidade da produção escrita; de outro, o inverso por não questioná-la e, em 
alguns casos, deixar de pedir que ela ocorra por razões protecionistas, ou mes-
mo, como alguns comentaram “como vamos fazer se ele já chegou até aqui?”

A escola introduz, na maioria das vezes, um modelo único de texto com es-
truturação direcionada para regras gramaticais de uma única variante do por-
tuguês, tornando a escrita descaracterizada de sentido para o surdo. Os surdos 
se julgam despreparados e incompetentes para utilizar a língua portuguesa, 
seja na modalidade oral ou escrita, por não conseguirem alcançar o modelo 
supostamente ideal fornecido pelas escolas (KARNOPP; PEREIRA, 2004).

A rejeição que os surdos demonstram atualmente para escrever faz com 
que se afastem cada vez mais de leituras e, com isso, possuem menos possibili-
dade de evoluírem no tocante a essa língua. Sabe-se que compreensão precede 
produção, leitura precede escrita, e, dessa forma, estimular o gosto pela leitura 
é fundamental para que o surdo se interesse e se desenvolva melhor no conhe-
cimento e no uso da língua portuguesa.

TABELA 2 – DIFICULDADES NA LÍNGUA ORAL DOS ALUNOS SURDOS UNIVERSITÁRIOS APONTADAS PELOS 
PROFESSORES EM RECIFE E OLINDA , SEGUNDO CATEGORIAS

Língua oral Número de 
professores

Dificuldade na articulação de consoantes 6

Dificuldade na articulação de vogais 4

Dificuldade na ordenação da frase 5

Ausência de elementos de ligação 5

Pouco uso de flexões 4

Falhas na concordância 5

Fonte: Pesquisa direta.



Essa tabela traz como contribuição a reafirmação do que acontece com a 
língua escrita o que representa algo que de certa forma, era esperado. Esses 
alunos que ainda não dispõe de estratégias para avançar no domínio da segun-
da língua na sua forma escrita provavelmente não poderia fazê-lo, na modali-
dade oral. Behares (1999), dentro dessa temática, comenta que, para os surdos, 
a língua escrita é intermediada não pela fala, mas pela língua de sinais. 

O surdo geralmente utiliza as estratégias, e, a estrutura da língua de sinais 
quando escreve em Português, ao contrário do ouvinte, que faz uso de estraté-
gias fonográficas. Entretanto, a realidade parece ser outra, como mostra Lodi, 
Harrison e Campos (2002), para os quais muitos surdos não têm acesso à LI-
BRAS, desenvolvendo uma comunicação gestual caseira utilizada para fins de 
satisfação de necessidades e relatos de acontecimentos familiares. Além dis-
so, o acesso tardio e a demora pala aceitação da língua de sinais, seja pelos 
próprios surdos, seja pelos familiares, determina um uso e um conhecimento 
bastante variável, fato pouco discutido e considerado, inclusive, nas experiên-
cias educacionais que buscam o reconhecimento da LIBRAS pela inclusão do 
intérprete em sala de aula.

GRÁFICO 1 – DIFICULDADES MAIS COMUNS NA ESCRITA EM LÍNGUA PORTUGUESA PELOS ALUNOS 
SURDOS UNIVERSITÁRIOS APONTADAS PELOS PROFESSORES EM RECIFE E OLINDA

Fonte: Pesquisa direta.

Se levarmos em conta a inserção do surdo na universidade, introduzimos 
uma questão muito mais complexa. Na sua grande maioria, a língua de instru-
ção é a língua portuguesa e os professores das disciplinas, assim como os alu-
nos ouvintes, na sua quase totalidade, não dominam a língua de sinais. Mesmo 
que o professor soubesse usá-la, não seria possível ministrar suas aulas em LI-
BRAS, uma vez que a maioria dos alunos não domina essa língua e, nesse caso, 



não acompanharia a exposição das aulas. Então a situação merece considera-
ções mais aprofundadas, pois chegar à universidade representa o propósito 
de muitos surdos e parece ser o segmento menos sensível à essas mudanças 
(CAVALCANTI, 2003).

GRÁFICO 2. – FORMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE PROFESSORES E ALUNOS SURDOS UNIVERSITÁRIOS 
CONSIDERANDO O CONTATO INICIAL E ATUAL EM RECIFE E OLINDA, SEGUNDO CATEGORIAS
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Fonte: Pesquisa direta.

Observamos que a comunicação oral ainda representa o maior percentual, 
seguido da participação do intérprete, uso crescente da LIBRAS e como última 
opção a escrita. Um dado merece atenção, já que o aumento da comunicação 
na língua de sinais representa um crescimento, ainda restrito, de professores 
dominando essa língua diante da necessidade de comunicação dos seus alunos 
surdos. Nesse sentido, tendo um professor bilíngue, o aluno apresentará cer-
tamente melhores condições de aprendizagem dada a possibilidade de não ter 
perdas na comunicação em função da utilização do mesmo código. 

Temos de pensar que, com a condição descrita acima, a presença de um 
professor bilíngue, em salas inclusivas pode melhorar algumas situações de 
aprendizagem do surdo, embora não resolva toda a questão diante de um desa-
fio que pode ser expresso em interrogações que expressaremos a seguir: quem 
é esse aluno? Surdo? ouvinte? ou ainda, como ensinar, na mesma sala, a língua 
portuguesa como primeira língua para ouvintes e como segunda língua para 
surdos? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A polêmica, estabelecida pelas considerações realizadas por professores 
de ensino superior de alunos surdos, traz contribuições para um repensar da 



proposta de ensino de língua para surdos que não faz uso de estratégias decor-
rentes da fala.

Novas reflexões contribuem para tratar essa questão de forma mais coe-
rente com o processo de aquisição/aprendizagem. No entanto, não é possível 
deixar de considerar que essas dificuldades se originam muito mais da prática 
pedagógica pouco adequada para o modelo de aquisição a que o surdo está 
submetido, do que da impossibilidade do surdo. 

Reunindo as principais representações dos professores de ensino supe-
rior sobre os surdos, elencamos aspectos que vão interferir diretamente no 
processo de aprendizagem da segunda língua, embora tenhamos nesse traba-
lho alguns quadros que se distingam dessa afirmação, a saber: aprendizagem 
tardia de uma língua de sinais, especialmente, devido ao diagnóstico tardio; 
falta de apropriação de uma língua na primeira infância. Nesse sentido, a orien-
tação para o ensino do português era feita da mesma forma como para ouvin-
tes, utilizando uma metodologia de alfabetização que enfocava a estruturação 
de linguagem com métodos artificiais; falta de informações para os professores 
sobre como lidar com surdos e muito menos com a (s) língua(s) que poderiam 
usar; como deve ser ensinada a Língua Portuguesa para surdos e ouvintes.

Diante desses fatos, podemos dizer que os surdos permaneceram muito 
tempo sem adquirir uma língua de sustentação para a aprendizagem de uma 
segunda língua. 

Foi revelado, pela maioria dos professores, que eles permanecem se co-
municando oralmente com seus alunos surdos, tentando falar o mais articu-
ladamente possível; como também fazem uso de outros artifícios para ajudar 
nessa interação, sejam a escrita e gestos. 

Embora os surdos apresentem dificuldades para interagir na língua oral, 
em decorrência da falta de acesso à consciência fonêmica na leitura orofacial 
- uma vez que as principais omissões são as letras finais de uma sílaba que 
não são visualmente perceptíveis na leitura orofacial (LOF) - é possível per-
ceber que eles ainda se expressam em língua portuguesa, mesmo de maneira 
informal.

Ainda tratando da língua oral, a maior dificuldade dos universitários, 
ocorre na articulação de consoantes, já que existe a frequência de um alto nú-
mero de trocas fonêmicas surda/sonora, devido a confusões entre as consoan-
tes sonoras e surdas em razão dos pontos de articulação serem absolutamente 
iguais na LOF, diferindo apenas pelo modo de articulação que seria percebido 
apenas auditivamente. Mesmo com todas essas dificuldades, a maioria desses 
professores, por não dominarem a LIBRAS, ainda prefere o contato oral. Con-
sideram que apesar das falhas na comunicação, percebem que o aluno surdo 



consegue fazer leitura dos lábios e/ou tentam entender com outras estratégias. 
Essa forma de comunicação é considerada, como a mais segura, pois considera 
a relação direta professor/aluno mais rica. 

Os entrevistados teceram considerações sobre o valor de reflexões sobre 
a presença do intérprete sob o manto de solução para todos os males da comu-
nicação e aprendizagem vivida por surdos. A presença desse profissional em 
sala de aula é vista como benéfica, mas alguns dos nossos sujeitos criticaram 
essa presença, com base no que percebem em relação à qualidade da tradução 
e sua interposição na relação professor x aluno, que pode ser dificultada. Para 
os entrevistados, o papel do intérprete abrange dois lados: um positivo e outro 
negativo. O positivo é ter sido um avanço no sentido de favorecer à comunica-
ção surdo x ouvinte e o negativo prende-se ao fato de que a relação professor 
x aluno é praticamente quebrada. Nesse sentido, a aprendizagem não traz os 
efeitos esperados.

Outros achados trazem a tona a marcação de disciplinas. Essas considera-
ções mostram que, dentre os surdos, quanto maior o grau de dificuldade na dis-
ciplina, com a apresentação de textos com maior nível de abstração, mais difícil 
para ele compreender o seu teor. Isso poderia ser amenizado se professores 
utilizassem estratégias facilitadoras para trabalhar esse grau de dificuldade ex-
posto na escrita do aluno surdo e se ele tivesse possibilidade de trabalhar essa 
escrita, o que ratifica o sentimento de insegurança que muitos verbalizam para 
atuar com esses alunos.

Podemos, com isso, concluir nossas reflexões afirmando que possivelmen-
te, o problema apresentado na escrita do surdo é resultante das peculiaridades 
na aprendizagem das duas línguas e do seu ensino como segunda língua; como 
também de uma formação dos profissionais que não apresentem conhecimen-
to da LIBRAS. Parece paradoxal apoiarmos um novo olhar sobre a questão, to-
davia, sabemos que muitas dessas condições necessárias para qualquer aluno 
não foram oferecidas a esse grupo. Portanto, não significa que ser surdo deter-
mine a impossibilidade de aprender uma outra língua que não a de sinais. Pre-
cisamos descontruir o mito de que surdos não conseguem escrever em Língua 
Portuguesa.
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O ENSINO DE LÍNGUAS A PARTIR DE UMA 
VISÃO INTERCULTURAL E INTERDISCIPLINAR

Maria José Cerqueira Brito9 
Ademir Juvêncio da Silva10

INTRODUÇÃO

O presente estudo possui como base as contribuições trazidas pela Lin-
guística Aplicada (LA), mais especificamente no tocante ao ensino aprendiza-
gem de línguas. Sendo assim, tem como objetivo principal discorrer sobre uma 
experiência pedagógica a partir de uma visão intercultural e interdisciplinar. 
Desta forma, apresenta o resultado de um projeto de ensino que resultou em 
uma Mostra de Línguas e Culturas, idealizada pela área de linguagens do Ins-
tituto Federal do Espírito Santo, campus Montanha, no entanto, realizada por 
diferentes áreas do conhecimento: humanas (Geografia, História e Sociologia), 
exatas (Matemática) e área técnica (Infraestrutura I e II). 

As atividades propostas tiveram por objetivo promover, entre os partici-
pantes do evento e seu público-alvo, a desmistificação das já conhecidas re-
ferências culturais estereotipadas de alguns países hispânicos, lusófonos e 
anglófonos. Além disso, os docentes das disciplinas envolvidas procuraram 
correlacionar as identificações sociais existentes entre esses países, estabele-
cendo um diálogo intercultural por meio de discussões que envolvessem ques-
tões culturais, políticas, econômicas e sociais. Nesse sentido, é de fundamental 
importância reconhecer que, dentre as muitas possibilidades, a língua se confi-
gura como um meio de interconexão entre o falante e seu contexto econômico, 
sociocultural e político.

Para empreender a discussão, revisitaram-se as teorias sobre o ensino de 
línguas desde uma dimensão intercultural (MOITA LOPES, 1996; LAMEIRAS, 
2006; FERNANDES; EIRÓ, 2013) e interdisciplinar (JAPIASSU, 1975), reconhe-
cendo-as como importantes para a produção do conhecimento. Sendo assim, a 
língua e a cultura aqui são vistas como construções sociais indissociáveis. Tal 

9 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura do Instituto de Letras da UFBA. Professora de 
Língua Portuguesa e Espanhola do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do IFES – campus Montanha.
10 Mestre em Letras pela Unemat. Professor de Língua Portuguesa e Inglesa do Ensino Básico Técnico e Tecnoló-
gico do IFES – campus Montanha.



experiência serviu, principalmente, para mostrar que a língua pode ser usada 
como instrumento revelador da nossa própria cultura, ajudando-nos a nos au-
toconhecer e reconhecer no outro o diferente que merece respeito. Essas reve-
lações e descobertas acontecem de forma mais significativa e dinâmica quando 
as diversas áreas do conhecimento se reúnem e se ajudam com o objetivo de 
ampliar e potencializar a ação de ensinar e aprender.

Desta forma, este trabalho apresenta três partes principais: a fundamen-
tação teórica, a descrição do trabalho e as considerações finais. Na primeira se-
ção, expomos a base teórica que orienta a proposta de ensino aprendizagem de 
línguas e que está essencialmente assentada nos estudos da Linguística Aplica-
da (LA); a partir desse pressuposto, discorremos sobre o Ensino de Línguas e a 
interculturalidade e, por último, finalizamos esse primeiro momento, abordan-
do a interdisciplinaridade no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio. Na 
segunda parte, fazemos um breve relato de todo o processo que culminou na 
Mostra de Línguas e Culturas e encerramos com a apresentação de uma breve 
avaliação do trabalho realizado.

1. A LINGUÍSTICA APLICADA (LA) E A GLOBALIZAÇÃO CULTURAL

O fenômeno da globalização se apresenta desde o período colonial moder-
no, há 500 anos. Ele possui três fases distintas: uma que se inicia com a explo-
ração comercial da Espanha e Portugal; uma segunda que reflete na industria-
lização da Grã-Bretanha e a terceira e última pós-guerra liderada pelos Estados 
Unidos (ROBERTSON, 2003 apud KUMARAVADIVELU, 2006).

Na atualidade, a globalização, como apresentada pela United Nations Re-
port on Human Development (1999) citada por Kumaravadivelu (2006), trans-
forma o mundo em três diferentes aspectos: a vida das pessoas é afetada con-
sideravelmente por acontecimentos que ocorrem no outro lado do planeta, o 
que significa que afeta o conceito de distância espacial; a noção de tempo tam-
bém está sendo alterada, porque é possível perceber essa mudança através da 
grande velocidade com que as informações chegam às nossas casas, reflexo dos 
avanços tecnológicos; e por último, as fronteiras nacionais de comércio, capital, 
informação, ideias, culturas e valores estão desaparecendo, resultando em uma 
interligação entre as pessoas.

O avanço tecnológico não apenas favorece e diminui a distância espaço-
-temporal, proporcionando, com isso, o desaparecimento das fronteiras, como 
também “se tornou o motor principal que está dirigindo os imperativos da eco-
nomia, assim como as identidades culturais e linguísticas” (KUMARAVADIVE-
LU, 2006, p. 131). Esse avanço tecnológico, apresentado por meio das inúme-



ras possibilidades de comunicação que a internet proporciona, tornou-se o link 
principal que conecta milhões de sujeitos.

Ao se tratar de estudos linguísticos, pode ser relevante, principalmente, a 
globalização cultural. Algumas investigações nas áreas de sociologia e estudos 
culturais apontam para três escolas distintas: a primeira está baseada nos es-
tudos de Barber (1996), político teórico e Ritzer (1993), sociólogo. Essa escola 
defende a ideia de que há uma homogeneização cultural e a cultura norte-ame-
ricana de consumo se sobrepõe às demais (KUMARAVADIVELU, 2006).

A segunda tem como um de seus representantes Giddens (2000), que de-
fende uma heterogeneização cultural, a qual fortalece a cultura local e as iden-
tidades religiosas, principalmente como reação à globalização, característica 
de um “mundo em descontrole” (GIDDENS, 2000, apud KUMARAVADIVELU, 
2006), o que resulta em uma globalização descentralizada, isto é, mesmo com 
a hegemonia ocidental, há uma influência do oriente no desenvolvimento do 
ocidente. Assim, “a globalização contribui para uma proximidade imposta”, re-
sultado de uma nova concepção de tempo, espaço e fronteira, ocasionando no 
aumento do fundamentalismo religioso, numa tentativa de proteger as crenças 
e práticas religiosas que se sentem ameaçadas pelo fluxo da cultura global (KU-
MARAVADIVELU, 2006).

A terceira escola tem como um de seus representantes Arjurn Appadurai 
(1996) que afirma que o “problema central da interação global de hoje é a ten-
são entre homogeneização cultural e heterogeneização cultural” (APPADURAI, 
1996, p. 5 apud KUMARAVADIVELU, 2006, p. 133). Tanto a homogeinização 
quanto a heterogeneização cultural atuam hoje, de maneira a provocar uma 
“tensão criativa e caótica”, resultando em uma “glocalização” em que o local 
adquire aspectos globais e o global se adequa ao local. As culturas se remode-
lam continuamente por intermédio de processos diretos ou indiretos. “O global 
está em conjunção com o local e o local é modificado para acomodar o global” 
(KUMARAVADIVELU, 2006, p. 134). E, assim, toda tensão é resolvida por uma 
“acomodação”. Isto significa que o global precisa ser repensado tendo em vista 
a cultura local, caso contrário há grande possibilidade de fracasso. Para que 
haja chance de superar a tensão inicial, é necessário que se faça um estudo 
local para que o global possa adequar-se, ajustar-se e adaptar-se ao local, ocor-
rendo assim a acomodação (KUMARAVADIVELU, 2006).

As três escolas apresentam a globalização cultural como um processo que 
afeta direta ou indiretamente a cultura local, seja por meio da homogeneização 
e/ou heterogeneização cultural que pode fortalecer ou tentar anular a cultura 
local. A Mostra, ao propor estudar as práticas linguísticas, também reconhece 
a influência do global em práticas locais. A língua inglesa, por exemplo, tam-
bém conhecida como a língua global, ganha destaque mundialmente seja por 



questões econômicas, políticas ou culturais. Esse idioma, e com ele a cultura 
norte-americana, influencia outras línguas/culturas, como é o caso dos inúme-
ros nomes de estabelecimentos e pessoas em língua inglesa conhecidos, além 
da cultura dos fast food presente no Brasil. Tal fenômeno também é resultado 
do processo de globalização. É importante compreender tais conceitos, pois, 
atualmente, com o desenvolvimento de tecnologias de informação e comuni-
cação que potencializa o processo de globalização cultural, há maior contato 
entre pessoas de culturas diferentes, o que leva, em muitos casos, a uma me-
lhor consciência dos valores e visões de cada um e a uma decisão mais firme de 
preservar e proteger a própria herança linguística e cultural.

Assim, o linguista aplicado, por sua vez, precisa estar em constante busca 
de respostas para o surgimento de questões relacionadas à linguagem, sendo 
ele, como afirma Kumaravadivelu (2006), “um produtor de teoria” e não so-
mente “um consumidor ou usuário de teoria elaborada, estudada e produzida 
por outros”, deve comprometer-se em buscar respostas e expô-las para melhor 
compreensão da realidade.

A LA promove a “investigação teórica e empírica de problemas reais nos 
quais a linguagem é uma questão central” (BRUMFIT, 1995, p. 27, apud KUMA-
RAVADIVELU, 2006 p. 136). Há, desta forma, um campo vasto e amplo em que 
se acomoda a todos, dando ênfase aos problemas comuns do cotidiano em que 
existem “questões de base linguística” (KUMARAVADIVELU, 2006). Destarte, 
tal investigação está inserida no campo da LA, mais especificamente na subá-
rea de ensino aprendizagem de línguas. Sendo assim, esta narrativa pedagógi-
ca trata a linguagem como algo contextualizado e corporificado, explorando a 
ideologia linguística, focalizando questões relativas a desigualdades social e de 
poder, em um esforço conjunto em denunciar as macroestruturas da domina-
ção linguística de países falantes das línguas/culturas estudadas: espanhola, 
portuguesa e inglesa.

2. ENSINO DE LÍNGUAS E A INTERCULTURALIDADE

De acordo com Fernandes e Eiró (2013), a partir de meados do século XX, 
são iniciadas investigações linguísticas utilizando-se de procedimentos teóri-
cos e metodológicos de maneira a contextualizar os resultados da pesquisa, 
tendo em vista os sujeitos e sua cultura. Isso possibilitou um ensino aprendi-
zagem de línguas em que se valorizam as relações interculturais, ou seja, esse 
processo não está limitado apenas à aprendizagem de aspectos linguísticos, 
fonológicos, morfológicos e sintáticos, mas “se estende a toda uma gama de ex-
periências culturais em que essa língua se faz meio de interação, de troca entre 
os sujeitos que constitui a comunidade de fala” (FERNANDES; EIRÓ, 2013, p. 



97). A cultura de um sujeito é, desta forma, definida como “a soma de suas ex-
periências, as quais incluem tanto as práticas mais simples da sociedade, a que 
pertence, quanto toda criação artística, literária, filosófica” (LAMEIRAS, 2006, 
p. 29). Ousamos também acrescentar que essa cultura se estende a tudo que é 
produzido nos diferentes âmbitos sociopolítico e econômico da comunidade 
de fala.

Assim, “uma língua não existe apenas para veicular enunciados, mas sim 
e sobretudo para revelar universos, princípios, forças e para revelar, enfim, di-
versidades, adversidades, maravilhas, a história em geral” (LAMEIRAS, 2006, 
p. 31). É por meio das interações e observações entre as diferentes culturas 
que se pode chegar ao respeito às diferenças e à diversidade. No que se refe-
re ao ensino aprendizagem da Língua Estrangeira, denominação utilizada no 
Instituto Federal do Espírito Santo, “ao contrário do que podem pensar alguns, 
fornece talvez o material primeiro para o entendimento de si mesmo e de sua 
própria cultura, já que facilita o distanciamento crítico através da aproxima-
ção com uma outra cultura” (MOITA LOPES, 1996, p. 43), o que significa que 
o conhecimento da cultura do outro pode, inclusive, incentivar um mergulho 
em nossa própria realidade, de maneira a fortalecer nossa identidade cultural, 
conduzindo-nos a um processo de autoconhecimento e respeito pelo diferente, 
de forma a ampliar nossa visão de mundo e valorizar a diversidade.

Assim, o que se propõe na Mostra é que, como afirma Lameiras (2006), 
por meio da linguagem, aconteça o estímulo de encontros de culturas em que a 
palavra assuma um papel importante e fundamental e que desta forma, poten-
cialize o crescimento pessoal do aprendente.

3. A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO

Kenski (2003), apud Deleuze e Guattari (1995), apresenta dois modos de 
compreender as estruturas dos saberes e das ciências: uma fazendo-se uso da 
imagem da árvore e a outra da do rizoma. A primeira refere-se à forma clássica 
de representação dos saberes, ou seja, “um ‘tronco’ simbolicamente se refere a 
um segmento específico do saber e se desdobra em ramos específicos, que em 
geral não se relacionam e se ligam exclusivamente com a ideia central (raiz e 
tronco) do conhecimento” (KENSKI, 2003 p. 39). Essa foi a estrutura em que 
predominou o pensamento ocidental nas diferentes ciências. Tal modelo per-
manece mesmo quando “os galhos inclinam-se em outras direções, formam 
novas linhas de pensamento, rupturas ao pensamento raiz e troncos originais” 
(KENSKI, 2003, p. 40). Essa estrutura de pensamento nos coloca em um espaço 
e tempo determinados que sistematizam o conhecimento de maneira hierár-
quica nas diferentes áreas do conhecimento científico (KENSKI, 2003).



Segundo tal autora, a forma do rizoma, por sua vez, representa a estrutura 
dos saberes na atualidade em que as diversas áreas do conhecimento apresen-
tam-se intercambiáveis. Ela apresenta “uma extensão superficial ramificada 
em todos os sentidos até suas concreções em bulbos e tubérculos” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995 apud KENSKI, 2003, p. 41). As principais características do 
rizoma são a heterogeneidade e a multiplicidade. Nela “conectam-se cadeias 
semióticas, organizações de poder, ocorrências artísticas, científicas e lutas so-
ciais. Não existe um ponto central, escalas de importância ou tipologia ideal” 
(KENSKI, 2003, p. 41), o que significa que todas as ramificações são igualmente 
importantes. Uma não se sobrepõe a outra.

No entanto, a existência do rizoma não anula a estrutura da árvore, das 
áreas específicas do conhecimento. Antes, a estrutura da árvore deixa de ser 
a única forma e torna-se uma possibilidade. Desta maneira, o estudo de um 
determinado campo do conhecimento pode ser representado pela árvore, mas 
abrange outras áreas do conhecimento. Há, assim, conexões entre as diferen-
tes áreas do conhecimento, possibilitando assim, no estudo de um determi-
nado conteúdo, o diálogo entre as diferentes disciplinas para que se chegue a 
uma “totalidade dos pensamentos” que podem ser produzidos pelos sujeitos 
(KENSKI, 2003).

O modo de compreender as estruturas dos saberes e das ciências median-
te a estrutura do rizoma foi aqui apresentado como forma de compreensão do 
caráter interdisciplinar de conceber a construção do conhecimento atualmen-
te. O trabalho interdisciplinar surge, desta forma, como uma tentativa de evitar 
o estudo fragmentado e dividido por disciplinas estanques que não buscam 
nenhum diálogo com outras disciplinas. Modelo esse, reflexo do modo posi-
tivista de conceber as ciências, em que a linearidade e a estrutura em forma 
de árvore é válida, não considerando as diversas ramificações que abarcam o 
conhecimento de um determinado tema.

Ao adotar uma concepção de ensino interdisciplinar, reconhecemos que 
a estrutura dos saberes acontece no formato de rizoma, em que há uma rami-
ficação, uma rede que favorece trocas recíprocas entre as diversas disciplinas, 
componentes escolares reconhecidos como igualmente importantes para a 
produção do conhecimento. Assim o processo de ensino aprendizagem a partir 
de uma concepção interdisciplinar, de acordo com as concepções apresentadas 
por Japiassu (1975), necessita valorizar a troca mútua entre as disciplinas, sem 
a supervalorização de uma sobre a outra, de maneira a suplantar as barreiras 
que as separam. Fazenda (2001) afirma que a interdisciplinaridade contribui 
para a integração do currículo de forma a favorecer significativamente tanto a 
organização curricular quanto as metodologias de ensino inovadoras.



4. PROPOSTA DE ATIVIDADE BASEADA NOS CONCEITOS DE 
INTERCULTURALIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE 

As atividades relacionadas ao projeto aconteceram ao longo de todo o ano 
letivo. No primeiro dia de aula, foi apresentada, aos alunos, pelos professores 
das disciplinas de Português, Espanhol e Inglês, a história e propagação da lín-
gua-cultura objeto dos estudos e das reflexões e os países que possuem esses 
idiomas como oficiais. Cada turma, já no início do ano letivo, elegeu o país que 
desejava investigar e, consequentemente, apresentar no dia da Mostra de Lín-
guas e Culturas, por meio da exposição de um estande sobre essa língua/cultu-
ra e apresentações por meio de música e dança. A partir de tal escolha, foram 
direcionados os estudos pelos professores participantes do projeto, tendo em 
vista a divisão das turmas por língua-cultura que iriam investigar.

As turmas deveriam estudar aspectos políticos, econômicos, sociais e lin-
guísticos do país/língua/cultura nos diferentes componentes curriculares en-
volvidos no projeto e apresentá-los no dia da culminância. Uma turma do Curso 
Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, por exemplo, escolheu 
o México e apresentou “El día de los muertos” que corresponde ao “Dia de fi-
nados” no Brasil, que é celebrado no mês de novembro em ambos os países. Os 
alunos dessa turma apresentaram os aspectos históricos (tradição asteca e cris-
tã) que deram origem a esse dia tão comemorado pelos mexicanos, por consi-
derarem o dia em que os antepassados (aqueles que são lembrados) os visitam. 

Mesmo tendo o Dia de finados como tema central de sua apresentação, 
eles optaram por colocar a mulher no centro desse aspecto cultural e expuse-
ram questões sociais relacionadas à situação da mulher nessa sociedade e o 
índice de feminicídio no país. Destacaram mulheres fortes como Marcela La-
garde, antropóloga e feminista, e Frida Kahlo, pintora, abarcando, desta forma, 
conhecimento de: Língua Espanhola (cultura mexicana – aqui língua e cultura 
são indissociáveis; compreensão leitora – muitos dos textos que fizeram parte 
da pesquisa estavam em língua espanhola; e habilidade escrita – o material 
exposto no estande encontrava-se nessa língua); Língua Portuguesa (desen-
volvimento das habilidades orais do aluno no momento da exposição do seu 
estande, interpretação e compreensão de textos no momento de fazer a pes-
quisa para a realização da atividade); História (a história cristã e a asteca no 
México); Artes (vida e obra de Frida Kahlo, arte cênica); Sociologia (violência 
de gênero); Matemática (leitura de gráficos e tabelas) e Geografia (compreen-
são crítica da realidade mexicana, formação da cultura mexicana, localização 
geográfica do México).

Foram apresentados aqui apenas alguns conteúdos estudados ao se tra-
balhar com tal aspecto da cultura mexicana. E, mesmo tendo apresentado con-
teúdos das disciplinas de Língua Portuguesa e Espanhola, acreditamos que eles 



perpassam por todos os conteúdos trabalhados nos diversos componentes cur-
riculares, uma vez que a língua e as construções sociais, políticas, econômicas e 
culturais estão intrinsecamente interligadas.

Além disso, os conteúdos não pertencem apenas a uma disciplina de ma-
neira estanque. Os componentes curriculares conversam entre si para propor-
cionar o entendimento do todo. Para fazer o estudo sobre a violência da mulher, 
foi necessário o conhecimento da Língua Espanhola e da Portuguesa para pos-
sibilitar a realização das pesquisas; da Matemática para interpretar e montar 
gráficos; de Geografia e de Sociologia a fim de situar o México no espaço, tanto 
geográfico quanto social; além disso, de História para situar historicamente o 
problema social com o objetivo de melhor compreendê-lo. Tal exemplo foi ape-
nas a ilustração do que foi feito em uma das turmas que participou do projeto, 
pois houve 10 turmas, cada uma com uma língua/cultura diferente.

Os estudantes, sob a orientação de seus professores, realizaram um tra-
balho em que as diversas áreas do conhecimento dialogavam sem cortes, sem 
fragmentação, envolvendo vários aspectos em um todo coeso. Cada um dos ob-
jetivos propostos para a realização das atividades deveria estar em acordo com 
o plano de ensino das disciplinas participantes do projeto nas diferentes tur-
mas dos Cursos Técnicos em Administração e em Agropecuária Integrados ao 
Ensino Médio, o que significa que precisavam manter uma relação direta com 
os conteúdos trabalhados por cada professor em suas disciplinas. Este foi um 
dos motivos, inclusive, que não colaborou para que todos os professores come-
çassem o projeto no início do ano, pois o objetivo do trabalho era dialogar com 
os conteúdos abrangentes dos diversos componentes curriculares.

A realização da culminância aconteceu no dia 07 de outubro de 2017 e 
cada equipe elegeu um professor para orientá-la na organização e apresenta-
ção do seu estande. A estrutura da exposição e os aspectos culturais que foram 
expostos e apresentados ficaram a cargo das escolhas feitas pelos alunos e seu 
orientador e a criatividade de cada grupo. Além disso, as exposições deveriam 
estar em consonância com os conteúdos estudados nas diversas disciplinas 
envolvidas no projeto ao longo do ano. A visitação aos estandes iniciou às 08 
horas e teve seu término às 11 horas. Das 11 horas às 11 horas e 30 minutos, 
ocorreram as apresentações de música, dança e teatro.

O critério de avaliação utilizado no primeiro semestre ficou a cargo de 
cada professor das disciplinas envolvidas. Já no segundo semestre, foi pontua-
do o desempenho dos alunos em suas apresentações e exposição dos estandes, 
tendo em vista os seguintes critérios de avaliação: cada grupo de alunos/estan-
de foi avaliado por três professores e/ou servidor colaborador que estiveram 
presentes na Mostra. A nota final foi calculada da seguinte forma: (Nota do ava-
liador 1 + Nota do avaliador 2 + Nota do avaliador 3)/3.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades propostas foram realizadas de acordo com o ritmo e objetivo 
de cada uma das disciplinas envolvidas. Tal liberdade não afetou o resultado 
final do projeto, muito pelo contrário: acreditamos que foi um dos motivos que 
tornou o resultado dessa experiência positiva. A culminância do projeto com a 
Mostra de Línguas e Culturas aconteceu de acordo com o programado, havendo 
algumas poucas alterações. A equipe de professores e alunos que estavam na 
comissão da organização se reuniu depois do evento para apresentar suas ava-
liações e conclusões finais. No geral, a avaliação foi positiva devido ao excelente 
empenho dos alunos nas apresentações de seus trabalhos. Entretanto, algumas 
sugestões foram apresentadas para as próximas edições do evento. 

Em relação à realização das atividades ao longo do ano, alguns professores 
tiveram dificuldade para linkar seus conteúdos aos estabelecidos pelo projeto, 
mas tal fato não impediu sua participação. Em relação à realização da Mostra, 
dentre os pontos abordados na avaliação, o destaque se deu à divulgação do 
evento com o objetivo de integrar a comunidade externa. Houve a sugestão de 
que seja realizada uma reunião com os diretores ou coordenadores de outras 
escolas da região para informar sobre o projeto e solicitar maior participação. 
No que se refere às instalações para a realização do evento, houve a solicitação 
da permanência do formato de salas-temas. Consideraram também o tempo 
dedicado ao evento curto para a exposição e visitação de trabalhos complexos e 
enriquecedores, já que foram pouco visitados pelos alunos envolvidos na orga-
nização. Desta forma, sugeriu-se que se tracem estratégias que permitam aos 
alunos visitarem os trabalhos dos seus colegas.

Acreditamos, assim como o fazem Fernandes e Eiró (2013), que a cultura 
não é apenas um aspecto da língua, nem a língua unicamente mais uma faceta 
da cultura. Elas se misturam e se imbricam mutuamente, sendo parte indisso-
ciável uma da outra. Destarte, ao trabalharmos aspectos econômicos, sociais e 
políticos de alguns países, estamos refletindo sobre todo o processo de cons-
trução de saberes, vivências, lutas, conquistas desse povo, o que representa sua 
produção cultural e linguística. É a língua sendo usada “para revelar universos, 
princípios, forças e para revelar, enfim, diversidades, adversidades, maravilhas, 
a história em geral” (LAMEIRAS, 2006, p. 31). É a língua sendo usada como 
instrumento revelador da nossa própria cultura, ajudando-nos a nos autoco-
nhecer e reconhecer no outro o diferente que merece respeito. Essas revela-
ções e descobertas acontecem de forma mais significativa e dinâmica quando 
as diversas áreas do conhecimento se reúnem e se ajudam com o objetivo de 
ampliar e potencializar o processo de ensino aprendizagem e promover a for-
mação integral do aluno.



REFERÊNCIAS

APADURAI, A. Modernity at large: cultural dimension of globalization. Minneapolis: university of Minneapolis 
Press, 1996.

FERNANDES, E. C. S.; EIRÓ, J. G. Experiências interculturais e aquisição de língua estrangeira e/ou segunda língua. 
In.: BRAWERMAN-ALBINI, A.; MEDEIROS, V. S. (orgs.). Diversidade cultural e ensino de línguas estrangeiras. 
Campinas, SP: Pontes Editora, 2013. P. 97-110.

JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Âmago, 1975.
KAMARAVADIVELU, B. A linguística aplicada na era da globalização. In.: MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por uma lin-

guística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. P.129-148.
KENSKI, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas, SP: Papirus, 2003.
LAMEIRAS, M. S. T. B. Ensino de língua x cultura: em busca de um aprendiz artesão, autônomo e cidadão! In: TA-

VARES, R. R. Língua, cultura e ensino. Maceió/AL: EDUFAL, 2006.
MOITA LOPES, L. P. Oficina de linguística aplicada: a natureza social e educacional dos processos de ensino/apren-

dizagem de línguas. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1996.
MOTA, K. M. S. Incluindo as diferenças, resgatando o coletivo – novas perspectivas multiculturais no ensino de 

línguas estrangeiras. In.: MOTA, K.; SCHEYERL, D. (orgs.). Recortes interculturais na sala de aula de línguas 
estrangeiras. 2 ed. Salvador: ADUFBA, 2010. P.37-62.

SOARES, S. S. Ensino integrado: uma experiência de interdisciplinaridade no Curso Técnico em Edificações In-
tegrado ao Ensino Médio. 2014. 101f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação 
para Ciências e Matemática, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Jataí, GO.



COMPETÊNCIAS DE APRENDENTES DE 
LÍNGUAS NO AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM (AVA) MOODLE
Maria José Cerqueira Brito11

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa objetiva identificar como se configuram as competên-
cias de aprendentes de Língua Estrangeira no Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem (AVA), mais especificamente no Moodle. Para dar conta de alcançar tal ob-
jetivo, buscou-se: observar como acontece o processo de ensino aprendizagem 
no Ambiente Virtual; analisar a interação e outras atitudes do aprendente nes-
se espaço e o uso de ferramentas que favoreçam o desenvolvimento de compe-
tências de acordo com as concepções apresentadas pelo projeto do curso em 
estudo; além de identificar os novos esforços atitudes e ações que precisam ser 
praticados pelos aprendentes de línguas em tal ambiente. 

Tendo em vista tais objetivos, utilizou-se a abordagem qualitativa, reali-
zamos, para isso, um estudo de caso, tendo como participantes da pesquisa os 
aprendentes de um dos cinco polos presenciais em que acontece o curso de 
Licenciatura em Letras Espanhol e suas Literaturas da Unidade Acadêmica de 
Educação a Distância(UNEAD) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 
Para a geração de dados, utilizamos diferentes instrumentos: análise de docu-
mentos, questionário e observação online. 

A perspectiva teórica está embasada na concepção de competências de 
aprendentes de línguas estabelecida por Almeida Filho (2014), Nascimento 
(2014), Cunha (2014), Ribeiro(2014) e Ferraço de Paula(2014), além disso, 
fizemos uso, principalmente, de conceito de autonomia (PAIVA, 2006 e FREI-
RE, 1996); Estilo de aprendizagem (BARROS, 2009) e motivação (GUIMARÃES, 
2001e LIEURY, 2010). 

Tal pesquisa, ainda em desenvolviemento, é parte de uma dissertação para 
a obtenção do título de mestre. Desta forma, os resultados parciais apontam 

11 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura do Instituto de Letras da UFBA. Professora de 
Língua Portuguesa e Espanhola do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do IFES.



para uma competência teórica de aprendentes de língua em ambientes online 
constituída pelo conhecimento da concepção de língua e da abordagem para 
aprendê-la, assim como do conhecimento das ferramentas disponíveis no AVA 
e sua funcionalidade pedagógica. Tais saberes, consequentemente, favorecem 
também o desenvolvimento da competência aplicada, da acadêmica e da com-
petência comunicativa na língua estrangeira. 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1. Ambientes virtual de aprendizagem: MOODLE

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) compõem novas formas de 
aprender e ensinar e, por meio das tecnologias de informação e comunicação, 
possibilitam práticas pedagógicas que buscam a construção do conhecimento, 
fazendo-se uso da interação, da colaboração e da cooperação em que fatores 
como motivação e autonomia são fundamentais (FERREIRA, 2008).

Tais ambientes surgem graças também ao desenvolvimento do que cha-
mamos de cibercultura, a esse “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), 
de práticas, de atitudes, de modos de ´pensamento e de valores que se desen-
volvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.” (LÉVY, 1999, p. 17). 
Entendendo por ciberespaço a rede que possibilita a “interconexão mundial 
dos computadores” (LÉVY, 1999). Tendo em vista tal contexto educacional, o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle é analizado pedagogicamen-
te, na presente pesquisa, de acordo com as características de AVA apresentadas 
por Santos (2018), o que implica observar se tal ambiente possui:

[...] comunicação interativa síncrona e assincrona,[...] atividades de pesquisa que estimulem a cons-
trução do conhecimento a partir de situações problemas,[...] hipertextos que agreguem intertextuali-
dade, ambiências para avaliação formativa, onde os saberes sejam construídos num processo comuni-
cativo de negociações, [...] conexões lúdicas, artísticas e navegações fluídas (SANTOS, 2018, p. 08-09).

Esses aspectos serão valorizados, pois condizem em grande medida com 
as concepções de língua e aprendizagem apresentadas pelo currículo, presen-
tes no Projeto de reconhecimento do curso de Licenciatura em Letras Espanhol 
da UNEAD/UNEB, entendendo que, não basta analisar as ferramentas do am-
biente, é necessário identificar se elas estão sendo empregadas e aproveitadas 
para alcançar os objetivos propostos pelo curso em questão. 

1.2 Competências de aprendentes de línguas

As competências de aprendentes de línguas são: a linguístico-comunicati-
va (CUNHA, 2014), a espontânea implícita (FERRAÇO DE PAULA, 2014), a teó-



rica (ALMEIDA FILHO, 2014), a aplicada (NASCIMENTO, 2014) e a acadêmica 
(RIBEIRO, 2009), tais competências são paralelamente alinhadas às competên-
cias de professores de línguas expostas no modelo da Operação Global de Ensi-
no de Línguas (OGEL), apresentado em Almeida Filho (1993).

O que impulsiona o processo de ensinar e de aprender línguas é a abor-
dagem, a qual é conceituada por Almeida Filho como “agregação de uma con-
figuração de competências, emanada de uma dada filosofia de ensinar para o 
caso dos professores, e de uma filosofia de aprender para os alunos aprendizes 
de uma nova língua” (ALMEIDA FILHO, 2014, p. 13). Essa filosofia é composta 
por ideias que, ao se tornarem mais conscientes e objeto de maiores reflexões 
e estudos passam a ser pressupostos que vão se tornando mais conhecidos no 
âmbito científico, podem se tornar uma “teoria estável” e, consequentemente 
mais confiável a ponto de orientar as ações profissionais de ensino e também 
as ações dos aprendentes (ALMEIDA FILHO, 2014).

Já o termo competência é visto por Moura (2005, p. 46) como “o meio para 
se alcançar objetivos”, tal conceito é corroborado por Nascimento (2014, p. 
109) ao considerá-la como o “canal que liga o fazer filosófico ao fazer efetivo”. 
Portanto, ambos estão de acordo que, para ser competente em determinada 
tarefa, é necessária a mobilização de certos conhecimentos e habilidades que 
viabilizam a realização de tal atividade. 

As competências de professores e de aprendentes de línguas são exata-
mente as distintas capacidades de atuar no processo de ensino aprendizagem 
de línguas, seja como professor ou como aprendente, a partir de conhecimen-
tos “informais ou formalizados”. (ALMEIDA FILHO, 2014). Esse conceito man-
tém relação com a definição de práxis, o que significa a “ação transformadora, 
mediada pela reflexão sistemática, capaz de superar o habitus” (BOURDIEU, 
1991, apud MOURA, 2005, p. 16), que impulsiona o aprendente a repensar e 
refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem, que pode ser reajustado 
e readaptado. 

O modelo de competência comunicativa adota aqui é a estabelecida pelo 
projeto de curso de Licenciatura em Letras Espanhol e suas Literaturas, sendo 
assim, reconhecemos a língua a apartir de uma pesrpectiva sociointeracional 
e intercultural. Desse modo, o ensino aprendizagem nessa perspectiva, “se es-
tende a toda uma gama de experiências culturais em que essa língua se faz 
meio de interação, de troca entre sujeitos que constituem a comunidade de 
fala” (FERNANDES; EIRÓ, 2013, p. 97) o que implica dizer que é necessário 
conhecer tanto as semelhanças quanto às diferenças presentes entre as lín-
guas-culturas para que, através da troca de experiências e vivências, chegue-se 
ao respeito à diversidade. 



Segundo Ferraço de Paula (2014), todo aprendente, de maneira natural 
e desde cedo, apresenta uma forma particular de aprender, o que caracteriza 
a competência espontanea do aprendente. Sendo assim, ao iniciar a tarefa de 
aprender uma língua, o agente aprendiz já possui, intuitivamente, uma cultura 
de aprender que foi adquirida de maneira informal, essa capacidade que foi 
adquirida intuitivamente pode ter sido originária de seu ambiente escolar, fa-
miliar ou até mesmo da comunidade onde vive e de outras experiências como 
aprendente. 

A proposta de Almeida Filho (2014) é que assim como os professores pos-
suem uma formação que os possibilita refletir sobre sua prática profissional, 
os aprendentes também podem “saber dizer teoria”. Destarte, para que a ação 
do aprender seja exitosa, é importante que o aprendente possua conhecimen-
to do que é língua e o que significa aprendê-la e ensiná-la, ou seja, refere-se à 
abordagem adotada em cada situação de ensino aprendizagem, o que implica 
possuir uma competência teórica. 

A competência aplicada diz respeito à “integração entre teoria e prática” 
(NASCIMENTO, 2014, p. 106). O que caracteriza tal competência é a possibili-
dade de entender a ação dos aprendentes de forma a buscar ressignificar seu 
agir, é uma oportunidade para refletir sobre suas vivências de maneira a dar 
maior importância ao processo que favoreça a transformação e mudanças sig-
nificativas, “é arrancar o indivíduo do estado de indolência intelectual e o fa-
zer traduzir em perguntas e asserções os enigmas do universo que o permeia” 
(NASCIMENTO, 2014, p. 106). Nesse processo, o aprendente ocupa um novo pa-
pel que o coloca como um sujeito capaz de gerir seu processo de aprendizagem. 

Já a competência acadêmica mantém relação com a consagrada frase de 
Sócrates (479-399 a.C.) “conhece-te a ti mesmo”, o que significa que o apren-
diz de línguas necessita ter ciência de sua identidade como aprendente, além 
disso, deve saber lidar, de forma cooperativa, com os problemas e conflitos de-
correntes de interações. A tais características, Ribeiro (2014) dá o nome de 
inteligência intrapessoal e interpessoal, respectivamente. Sendo assim, a com-
petência acadêmica é a concepção que o aprendente possui de sua responsa-
bilidade e protagonismo em seu processo de ensino aprendizagem. (RIBEIRO, 
2014). Tal competência, como assinala Alvarenga (1999) é macro dinamizador 
das competências anteriormente discutidas. Esta é formada a partir da dinâmi-
ca estabelecida por aquelas. 

Essas competências são constituídas por saberes e comportamentos que 
dizem respeito à autonomia, estilos de aprendizagem e motivação. A autonomia 
é concebida aqui a apartir das contribuições apresentadas por Paiva (2006) e 
Freire (1996). A primeira por mostrar que a palavra autonomia não é sinônimo 
de autossuficiência, que ser autônomo não significa que estamos livres de fa-



tores externos, mas que estamos conectados com energias internas e externas 
que nos impulsionam a sermos mais ou menos dependentes. O segundo, por 
nos lembrar a necessidade de reconhecermos o aspecto inconclusivo do ser 
humano, daquele que (des/re) constrói conhecimento através da “curiosidade 
crítica” e por meio do contato com o outro, neste caso, com o professor, aspecto 
que pode nos ajudar a ser cada vez mais autonomos.

Os estilos de aprendizagem, estão associados à forma como os aprenden-
tes atuam no ambiente virtual. Segundo Barros (2009), são quatro as tendên-
cias de uso desse ambiente: uso participativo no espaço virtual, uso busca e 
pesquisa, estruturação e planejamento no espaço virtual e estilo de ação con-
creta e produção no espaço virtual.

A motivação, por sua vez, é o que impulsiona o homem a realizar uma de-
terminada tarefa, é ela também que estimula a perseverança ou desistência na 
realização de algo. Guimarães (2001) apresenta a motivação intrínseca como 
resultado de um engajamento espontâneo por parte daquele que aprende, sen-
do a realização da tarefa a maior gratificação, pois o aprendente a considera 
atrativa e proporcionadora de algum tipo de satisfação. Já a extrínseca, é a mo-
tivação que atua “em resposta a algo externo à tarefa ou atividade, como para 
a obtenção de recompensas materiais ou sociais, de reconhecimento, objeti-
vando atender aos comandos ou pressões de outras pessoas” (GUIMARÃES, 
2001, p. 46). Os aprendentes agem com o objetivo de reconhecimento através 
de notas, elogios e recompensas.

Alguns outros fatores também podem interferir na motivação do apren-
dente, como por exemplo, imposições, curto período de tempo para a realiza-
ção de atividades, sensação de estarem sendo observados, além de recompen-
sa e prêmios podem ser em determinados contextos motivo de desânimo no 
processo de aprendizagem (LIEURY, 2010).

2. METODOLOGIA

Para levar adiante a presente pesquisa, fizemos uso da abordagem qua-
litativa. Pois, segundo Godoy (1995) ela é capaz de dar conta de “fenômenos 
que envolvem os seres humanos e suas intricadas relações sociais, estabele-
cidas em diversos ambientes” (GODOY, 1995, p.21). Sendo assim, o estudo de 
cunho qualitativo deve privilegiar o contexto em que o fenômeno acontece e do 
qual faz parte, procurando analisá-lo de forma integral, e considerando todas 
as perspectivas relevantes (GODOY, 1995). 

A pesquisa qualitativa pode realizar distintos percursos, dentre eles o es-
tudo de caso. Uma das principais características do estudo de caso é a análise 
profunda e minuciosa de um determinado objeto, ambiente, de um determi-



nado sujeito ou de um contexto particular, desta forma, seu objetivo é “anali-
sar intensivamente uma dada unidade”. (GODOY, 1995, p. 25). Assim, o estudo 
de caso é de cunho exploratório e pretende “proporcionar visão geral, de tipo 
aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 2008, p. 27). Por conseguinte, 
o pesquisador deve ser receptivo às descobertas, mantendo-se fiel ao apresen-
tar as múltiplas dimensões do fenômeno estudado e suas complexidades. 

Sendo um estudo de caso, utilizou-se diferentes instrumentos e procedi-
mentos metodológicos: a análise documental, observação online e o questioná-
rio. O recurso de análise de dados utilizado foi a triangulação, pois ela permite 
a comparação dos dados obtidos através de diferentes instrumentos com a fi-
nalidade de confirmar ou de negar uma proposição. 

3. CATEGORIAS DE ANÁLISE

3.1. Relação do aprendente com a língua estrangeira

A análise será feita à luz da concepção de língua presente no Projeto do 
curso de Licenciatura em Letras, Língua Espanhola e suas Literaturas, na mo-
dalidade EAD, para fins de reconhecimento. Desta forma, a partir da ideia de 
competência comunicativa expressa pelos aprendentes do curso, procuramos 
identificar o conceito de língua apresentado por cada um deles. À vista disso, 
questionamos sobre a concepção que eles possuem sobre o termo competên-
cia comunicativa e assim obtivemos dos aprendentes algumas respostass que 
levam a acreditar que eles possuem, em grande medida, o conhecimento da 
concepção de língua que deseja aprender. 

As evidências obtidas através do questionário sobre a relação do apren-
dente com a língua estrangeira mostram que esses agentes possuem uma 
concepção de língua que valoriza a interação e que, até certo ponto, está em 
consonância com a proposta defendida e apresentada pelo projeto do curso. 
No entanto, ao observar a sala de aula virtual percebemos que entre o que se 
escreve e o que se pratica há um abismo que precisa ser transposto.

Assim ao analisarmos a sala virtual da disciplina Língua Estrangeira Avan-
çado I, percebemos que a interação realizada entre os aprendentes dos quatro 
polos em funcionamento durante todo o período em que a disciplina perma-
neceu no ar, se resumiu a sete (7) tópicos no único fórum disponível para in-
teração. É importante deixar claro que, o fórum de apresentação é aberto para 
todos os aprendentes do curso, sem separação por grupo/polo, ou seja, esse 
quantitativo de participação abarca a interação realizada por todos os vinte 
oito (28) aprendentes matriculados, isso significa que muitos deles nunca inte-
ragiram, de maneira colaborativa, nessa sala de aula virtual.



Mesmo que reconheçamos que o principal responsável pelo processo de 
ensino-aprendizagem é o aprendente, acreditamos, assim como Almeida Filho 
(2014), que o sucesso depende também das ações dos professores e dos de-
mais envolvidos nesse processo. Nessa pesquisa consideramos também a ação 
dos tutores, profissionais incumbidos de realizar o trabalho de mediação peda-
gógica no ambiente virtual e que leva adiante a proposta de ensino apresenta-
do pelo professor formador da disciplina. 

Assim, a falta ou a pouca interação que acontece no Moodle e a distância 
entre o que os aprendentes acreditam e como atuam no ambiente, deve-se, em 
parte, à proposta de ensino apresentada pelos professores no AVA. A partir de 
tal pressuposto, passaremos para a segunda categoria de análise: ponto de in-
terseção entre a abordagem do aprendente e a dos professores.

3.2 Ponto de interseção entre a abordagem do aprendente e a dos 
professores 

Para levar adiante o reconhecimento das abordagens do professor, neces-
sitamos analisar o que Almeida Filho chama de “as quatro materialidades” do 
processo de ensino-aprendizagem: o planejamento que é representado nessa 
pesquisa pelo plano de ensino e cronograma da disciplina; os materiais que 
contribuem para a interação na língua alvo; a aula, que, neste contexto, se es-
tende a toda sala de aula virtual; e a avaliação. 

De acordo com o plano de ensino da disciplina Língua Estrangeira Avan-
çado I, o objetivo geral desse componente curricular é “aprofundar temas gra-
maticais tais como: colocação pronominal e tempos verbais, aplicados a usos 
do cotidiano e textos de diferentes tipologias, dando ênfase à produção escri-
ta e oral em língua espanhola”, o que, em parte, é garantido pelo cronograma 
da disciplina, documento incumbido de estabelecer a descrição das atividades 
avaliativas, sua modalidade (presencial ou online), o prazo para a entrega de 
cada uma delas, além de informar as fontes necessárias para a realização da 
pesquisa que ajudará o aprendente na execução das tarefas propostas. 

Foram estabelecidas quatro atividades avaliativas: três online e uma pre-
sencial, além da prova escrita presencial. Todas as atividades propostas na dis-
ciplina estavam focadas na gramática da língua. Não foi identificado, em nenhu-
ma das atividades, o propósito comunicativo nem a dimensão intercultural da 
língua, muito menos a intenção de desenvolver o senso crítico das aprendentes. 

Já na disciplina de Língua Estrangeira Avançado II, foram disponibilizados 
aos aprendentes uma diversidade considerável de fóruns educativos. Além do 
fórum de apresentação, os aprendentes tiveram a oportunidade de participar 
em mais dois fóruns, que são identificados por quem trabalha no curso como 



fóruns de aprendizagem, isto é, um espaço reservado para discutir algum tema/
conteúdo do plano de ensino. Em apenas um deles os aprendentes tiveram a 
oportunidade de interagir de maneira colaborativa, uma vez que a proposta de 
atividade de um dos fóruns não dava margem para o fomento de discussões.

Ainda que tal disciplina tenha proporcionado espaço para interação e 
colaboração, percebe-se que o foco na gramática ainda é um ponto forte no 
processo de ensino-aprendizagem de línguas no curso. E tal conclusão tam-
bém é confirmada pelas aprendentes ao serem questionadas se as atividades 
possibilitaram ou não o desenvolvimento de sua competência comunicativa e 
interação no ambiente:

Nana 
Excerto: “Não. nem sempre as atividades propostas são compatíveis com a realida-
de vivenciada durante o curso [...] as atividades propostas proporcionam em partes 
(sic) uma certa interação.”

Esmeralda 
Excerto: “Não. Na maioria das vezes as (sic) atividades são complexas e fogem do 
conteúdo apresentado. Atividades cansativas e com pouca interação. Tudo isso não 
me deixa à vontade na hora de compartilhar experimentos e trocar ideias (sic).”

Tais depoimentos, além de apresentar o estilo de atividades indiferentes à 
interação, mostram também a divergência de concepções de abordagem entre 
os aprendentes e professores. Além disso, vimos as diferenças entre a aborda-
gem dos professores, a pesar deles fazerem uso do mesmo ambiente virtual de 
aprendizagem. 

Para além das divergências sobre a concepção de língua e abordagens 
apresentadas pelos aprendentes e professores das disciplinas (um mais tradi-
cional, outro mais comunicativo), há também uma timidez, no que diz respeito 
ao uso e aproveitamento de todo o potencial que o ambiente virtual disponibi-
liza, tanto por parte dos aprendentes quanto por parte dos professores. 

Mesmo que reconheçamos o aprendente como o protagonista de sua 
aprendizagem, a proposta do professor e a ação do tutor são os principais 
motivadores dessa empreitada. Todos os agentes precisam ter conhecimento 
da proposta de ensino que está tanto nos documentos que norteiam o curso, 
quanto no potencial que o Ambiente Virtual de Aprendizagem possui, além dis-
so, necessitam ter conhecimento de seu papel nesse espaço educacional. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo que as análises ainda estejam em andamento, é possível perce-
ber que: o conceito de língua dos aprendentes concorda, parcialmente, com a 
concepção de língua defendida pelo projeto do curso; em alguns casos, as con-
cepções de como se aprende (do aprendente de línguas) não coincidem com as 
concepções do professor sobre como se ensina; além disso, é necessário que 
tanto professores e tutores quanto aprendentes tenham competência para uti-
lizar as ferramentas do ambiente de forma a atender aos objetivos do curso. 

A partir dos parâmetros de competências de aprendentes de línguas es-
tabelecidos para essa pesquisa, buscou-se, identificar os conhecimentos que 
ainda movem o fazer do aprendente. Vimos que, apesar desse agente possuir, 
parcialmente, o conhecimento da concepção de língua e de abordagem adequa-
da aos objetivos do curso, não agem no ambiente online de acordo com suas 
concepções, tal fato aponta para a necessidade dos aprendentes de possuírem 
não apenas o conhecimento técnico como também o conhecimento do poten-
cial pedagógico das ferramentas do Moodle, tais saberes podem proporcionar 
uma maior competência aplicada e, consequentemente, fortalecerá a compe-
tência acadêmica do aprendente, levando-o ao desenvolvimento de sua com-
petência comunicativa.
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INTRODUÇÃO

As inúmeras reflexões sobre ensino de escrita e o trabalho com os gêneros 
textuais/discursivos contemplam desde a formação docente (ANDRADE, 2004, 
KLEIMAN, & MATÊNCIO, 2005) até a produção de materiais didáticos e estra-
tégias de didatização. Tais discussões refletem não só na academia, mas tam-
bém nas ações desenvolvidas pelos órgãos governamentais. Nesse contexto, 
no estado da Paraíba, têm sido frequentes programas de formação continuada 
que, partindo dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), se 
propõem a melhorar a qualidade de ensino, a exemplo do programa Qualies-
cola, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação, em parceria com o 
Instituto Qualidade de Ensino. No que tange às ações voltadas ao ensino de 
Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II, o foco é o desenvolvimento de 
competências e habilidades relacionadas à leitura e à escrita, tendo como base 
o trabalho com a Sequência Didática (SD). 

Tendo em vista esse contexto, objetivamos, neste artigo, de caráter quali-
tativo-interpretativista, analisar a concepção de escrita e a noção de gênero e 
de SD adotadas nesse material para o estudo e produção da Carta de Solicita-
ção e seus reflexos nas produções dos alunos do sexto ano. 

Para isso, o presente estudo organiza-se da seguinte forma: na seção se-
guinte, discutimos os pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo 
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Sóciodiscursivo (ISD), considerando as contribuições de Bronckart (2009) e 
de Schneuwly, Dolz e Noverraz (2004). Em seguida, situamos o percurso meto-
dológico, situando o contexto de pesquisa e, por fim, analisamos o material do 
programa Qualiescola, bem como as produções dos alunos, para chegarmos a 
algumas considerações finais.

1. O ENSINO DE ESCRITA NA PERSPECTIVA SOCIOINTERACIONISTA 
E O TRABALHO COM A SEQUÊNCIA DIDÁTICA

De acordo com documentos oficiais que apresentam os princípios nortea-
dores dos currículos nacionais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais, 
nas diferentes versões para ensino fundamental e médio (BRASIL, 1997/1998, 
2000, 2002, 2006), entre os objetivos do ensino de Língua Portuguesa desta-
ca-se possibilitar aos estudantes a ampliação dos variados letramentos, per-
mitindo-lhes a efetiva participação nas diversas práticas sociais. Isso implica, 
portanto, a promoção de situações de ensino-aprendizagem que oportunizem 
aos educandos a leitura e produção de textos orais e escritos, contemplando as 
demandas sociais e atendendo/adequando-se às diversas condições de produ-
ção resultantes de situações de interação variadas.

Tais orientações refletem os princípios sociointeracionistas, segundo os 
quais a língua, enquanto atividade interativa, social e formadora (Cf. MALA-
QUIAS & PEREIRA, 2012), articula nossas relações com o mundo e com os ou-
tros e a linguagem, instrumento fundador e organizador dos processos psico-
lógicos humanos, que não se reduz à condição de instrumento de expressão de 
sentimentos, pensamentos, emoções e conhecimentos, mas constitui o meio de 
fundação e organização de tais processos (cf. BRONCKART, 2006).

Sob esse prisma, leitura e escrita são vistas como práticas sociais, o texto 
como principal unidade de ensino da língua e os gêneros textuais discursivos 
como objeto de estudo. Assim, pensar o ensino de língua portuguesa sob essa 
ótica implica pensar diretamente no trabalho com o texto em suas diversas mo-
dalidades e, por conseguinte, nos recursos didático-metodológicos que podem 
subsidiar o trabalho do professor.

No que se refere a esses recursos, destacam-se as Sequências Didáticas 
(SD de agora em diante) que, segundo a proposta de Dolz, Noverraz e Shneu-
wly (2004), consistem num “conjunto de atividades escolares organizadas, de 
maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito. [...] tem, 
precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de 
texto” (op.cit. p. 97).

Tal proposta metodológica estrutura-se em etapas que compreendem des-
de a apresentação de uma situação comunicativa que requer a produção de um 



determinado gênero, passando por uma primeira escrita desse gênero, seguida 
de módulos de atividades elaborados, no intuito de minimizar as necessidades 
dos alunos evidenciadas na produção inicial, até a produção final que, no caso 
dos gêneros escritos, deve contemplar momentos de revisão e reescrita, o que 
evidencia a concepção de escrita enquanto uma atividade processual.

Apesar de terem sido desenvolvidas com base na realidade do ensino de 
língua materna da Suíça, as SD tiveram grande repercussão no contexto brasi-
leiro sendo adotadas nas Olimpíadas de Língua Portuguesa do país e propaga-
das nos cursos de formação inicial e continuada, na última década.

Estudos como o de Costa-Hübes e Simioni (2014) revelam que não houve 
apenas a adesão dos brasileiros à proposta metodológica dos genebrinos, mas 
também a adaptação dessa proposta ao nosso contexto de ensino e apresentam 
como essa proposta metodológica foi incorporada na produção do Currículo 
Básico para a Escola Pública Municipal da Região Oeste do Paraná (CBEPM), 
destacando as semelhanças e adaptações realizadas.

Assim, é importante lembrarmos que as escolhas metodológicas devem le-
var em consideração as realidades/contextos de ensino e suas particularidades 
e que isso necessita ser contemplado nas situações de formação inicial e conti-
nuada com o intuito de que a SD apresentada por Dolz, Noverraz e Schneuwly 
(2004) seja vista como uma proposta passível de adaptações e não como um 
modelo engessado, um molde.

Nesse contexto, ao pensar nas particularidades do ensino de Língua Portu-
guesa nas escolas públicas brasileiras, o primeiro fator a ser considerado é que, 
diferente do contexto de Genebra, temos uma única disciplina para trabalhar 
os seguintes eixos: leitura, produção de textos, oralidade e análise linguística.

Partindo dessa realidade, a adaptação realizada por Costa-Hübes foi pen-
sada a partir das necessidades identificadas para o trabalho com os anos ini-
ciais do ensino fundamental e, tendo em vista as particularidades relacionadas 
a esse contexto, foi apresentada a seguinte estrutura:

Fonte: Swiderski e Costa-Hübes (2009) apud Costa-Hübes e Simioni (2014)

Como é possível perceber, o modelo apresentado parte da proposta de 
SD dos genebrinos e apresenta a inserção duas etapas: Reconhecimento, a ser 



realizada após a apresentação da situação comunicativa e antes da produção 
inicial, com o propósito de “desenvolver, com os alunos, atividades que contem-
plem a pesquisa, a leitura e a análise linguística de textos do gênero em estudo, 
recorrendo, para isso, àqueles que já circulam socialmente” (COSTA-HÜBES E 
SIMIONI, 2014, p.26) e Circulação do gênero, realizada após a produção final, 
que consiste na “fase em que se comprova que o texto tem uma função social” 
(Costa-Hübes e Simioni, 2014, p.37), pois contempla a circulação do gênero 
estudado, visando que se chegue ao seu interlocutor. 

As adaptações da proposta metodológica SD ao contexto de ensino brasi-
leiro, algumas vezes, podem ser percebidas também na estruturação dos cur-
sos de formação tanto inicial quanto continuada. E é nesse último contexto que 
podemos ‘encaixar’ o material a ser analisado a seguir, parte integrante de um 
curso de formação ofertado a professores de Língua Portuguesa das escolas 
públicas estaduais da Paraíba. 

2. O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

O estudo ora apresentado é resultante de reflexões realizadas ao longo da 
participação de um curso de formação continuada oferecido pela Secretaria Es-
tadual de Educação da Paraíba em parceria com o Instituto Qualidade no Ensino 
(IQE). Tal formação insere-se no Programa Qualiescola, desenvolvido pelo IQE, 
e tem como objetivo a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos 
alunos de escolas públicas do Ensino Fundamental, por meio de um conjunto 
de ações de formação docente articuladas para intervenção na prática escolar. 

Com o propósito de qualificar os professores, afim de obter melhorias na 
qualidade de ensino da rede e, consequentemente, avançar nos exames de ava-
liação em larga escala que verificam os Índices de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (IDEB), o programa é destinado a professores do Fundamental II, 
das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Tendo em vista nossa inserção nesse contexto na condição de professoras 
de Língua Portuguesa da rede e considerando a necessidade de delimitação de 
um corpus para este estudo, apresentaremos reflexões sobre o material ofere-
cido para o trabalho com a escrita em turmas de sexto ano, que tomam como 
base a noção de SD para o trabalho com gêneros textuais.

De modo geral, as situações de encontro presencial, durante o curso, ti-
veram como objetivo oferecer aos professores condições para a compreensão 
dos mecanismos de planejamento, estruturação, elaboração e execução de uma 
SD. Por esse motivo, a cada encontro eram apresentadas propostas de SD para 
o trabalho com diversos gêneros tendo em vista os diferentes anos que com-
põem a segunda fase do Ensino Fundamental (6º a 9º ano), todas elas compos-



tas pelas etapas de apresentação de uma situação, produção inicial, módulos 
direcionados às necessidades de cada turma e produção final.

Concomitante aos encontros presenciais, os professores que participaram 
do curso deveriam levar os novos conhecimentos adquiridos à sala de aula. No 
entanto, ao invés de solicitar/oferecer condições para que esses professores 
elaborassem SD levando em consideração as particularidades das turmas nas 
quais lecionam, foram entregues algumas SD15 para serem executadas.

Dentre os materiais enviados para os sextos, selecionamos o referente ao 
gênero Carta de Solicitação que é composto por três módulos: SD1 - Análise 
e reflexão sobre a língua: pontuação e paragrafação; SD1- Leitura e interpre-
tação: como se organiza uma carta de solicitação; SD1- Reescrita de texto: se-
paração do discurso – personagem/narrador. Desses módulos, selecionamos 
para este estudo o segundo, intitulado “Como se organiza uma carta de solici-
tação”16, que tinha como foco os modos estruturais de organização e, conside-
rando a proposta de Costa-Hübes pode ser compreendido como integrante da 
etapa de Reconhecimento do gênero.

Ainda no que se refere a esse material, não foram propostas as etapas de 
apresentação da situação, então, após a realização desse conjunto de ativida-
des supramencionado, eles foram informados que deveriam produzir uma Car-
ta de Solicitação para o diretor da escola, definindo-se, assim, um interlocutor 
real, no intuito de que compreendessem e vivenciassem a escrita como uma 
prática social, solicitando-lhe a construção de uma biblioteca e justificando a 
importância disso para a escola.

Contudo, a proposta não foi bem aceita pelos alunos que apresentaram 
outras demandas, tendo em vista alguns dos problemas por eles vivenciados 
na escola. Considerando, portanto, o posicionamento dos discentes e o objeti-
vo principal de possibilitar a familiarização com o gênero, a sugestão deles foi 
acatada e nos surpreendemos com as produções, tendo em vista o nível da tur-
ma (sexto ano), a qual, mesmo demonstrando problemas de ordem gramatical, 
conseguiu atender à finalidade discursiva do gênero, de solicitar algo, buscan-
do minimizar um problema vivenciado.

3. ANÁLISE DAS ATIVIDADES PROPOSTAS NA SD 

A SD, denominada como Sequência Didática 2, que tomamos como base 
para análise em nosso estudo foi “Como se organiza uma carta de solicitação”. 

15 No material trabalhado na formação, cada bloco de textos e atividades recebia o nome de Sequência Didática, 
porém tendo em vista a perspectiva teórica adotada optamos por chamá-los de módulos.
16 Ressaltamos que no material trabalhado na formação, cada bloco de textos e atividades recebia o nome de 
Sequência Didática, porém tendo em vista a perspectiva teórica adotada optamos por chamá-los de módulos.



Nela, foram propostas seis atividades que focalizaram os modos estruturais de 
organização da Carta de solicitação e as quais trabalhamos em sala com os alu-
nos. Na atividade 1, apresentou-se um exemplar do gênero e um quadro para 
que os alunos, em duplas, identificassem e transcrevessem as partes do texto, 
as quais são dispostas, visualmente, mais uma vez na atividade 3.

Como pode se observar, a atividade propõe a apropriação da estrutura com-
posicional do gênero, bastando ao aluno voltar à leitura do texto e separar as 
partes, que, inclusive, encontram-se em uma hierarquia igual à disposta no texto.

Na atividade 2, recomendava-se que os alunos “juntos, com os colegas de 
classe discutissem e dissessem qual a finalidade de cada uma das partes que 
formam uma carta de solicitação”. Na atividade 3, o objetivo foi incitar o aluno 
a reconhecer a organização, a relação entre as partes e a configuração gráfica 
própria do gênero em estudo, como exibido abaixo:

Figura 1: Atividade 3

Fonte: As autoras.

Após essa atividade, o material apresenta um exemplo de uma carta, su-
postamente, escrita por um garoto “Alexandre” com todas as partes constituin-
tes em parágrafo único, para que os alunos analisem e reorganizem-na, tal qual 
o esquema proposto na figura 3.

Por fim, nas atividades 4, 5 e 6, privilegiou-se, ainda, os modos de orga-
nização da carta, mas percebe-se que, diferentemente das outras, estas ativi-
dades, que estão correlacionadas e exploram o contexto de produção, já que, 
na atividade 4, apresenta-se um outro exemplo de carta produzido com base 
em um contexto – a proibição do síndico de as crianças brincarem no pátio”, 
estimulando os alunos a refletirem sobre as possíveis consequências se a carta 
fosse enviada tal qual fora escrita, de modo incompleto, e se cumpriria seu pro-
pósito comunicativo e sua função social. Vejamos o contexto proposto:



Figura 2: Atividade 4

Fonte: As autoras.

Na atividade 5, os alunos deviam responder a um questionário com base 
na análise da carta para identificar as partes ausentes da carta lida, destacando 
que “o problema é que ela está incompleta, pois faltaram elementos impor-
tantes para que ela fosse uma verdadeira carta de solicitação” e, por último, a 
atividade 6 propôs outro contexto de produção junto com outra carta produzi-
da como reescrita e melhoramento da carta exibida na atividade 5, conforme 
podemos observar a seguir:

Figura 3: Atividade 6

Fonte: As autoras.



Mesmo focalizando a estrutura da carta, avaliamos que a escrita final está 
atrelada a um contexto, pois, embora contenha todas as partes sugeridas como 
constituintes deste gênero, observamos que se encontram desorganizadas 
quanto à ordem, tendo em vista, que o autor – Patrícia – escreveu dessa forma, 
porque o texto foi elaborado, em conjunto, e todos “falavam ao mesmo tempo”, 
comprometendo, assim, o entendimento das ideias sugeridas. Avaliamos como 
positiva esta atividade, pois estimula o aluno a refletir que não basta somente 
ter todas as partes em uma carta de solicitação e que o atendimento à hierar-
quia das partes que configuram esse gênero influencia na argumentação e no 
modo como o destinatário compreenderá a solicitação. 

Por fim, na atividade 7, temos o seguinte enunciado: “Depois de desco-
brir o que há de errado com a carta produzida pelos estudantes, você e seu 
colega vão reorganizá-la e escrevê-la novamente, para que ela fique pron-
ta para ser enviada”. Conforme pode-se se interpretar, o material proposto 
na formação atende aos pressupostos interacionistas, mesmo que, em de-
terminados momentos das atividades analisadas, apresente atividades si-
milares às ações de “copiar e colar”, mas no conjunto vemos que há uma 
preocupação com o contexto de produção e com a boa organização do texto 
para a adequada compreensão por parte de um interlocutor definido e para 
a construção da argumentação. Ademais, não devemos desconsiderar que 
analisamos, na verdade, um módulo, denominado por eles como uma SD, 
que se propunha justamente ao estudo da organização do gênero e não a sua 
proposta de produção. 

Porém, tendo em vista que optamos por trabalhar com os alunos a produ-
ção do gênero em análise, na seção seguinte, analisaremos a primeira versão de 
textos produzidos pelos alunos, bem como suas sucessivas reescritas. 

3.1 Análise da escrita e reescrita dos alunos

Como sugere a abordagem teórico-metodológica dos autores genebrinos 
quanto ao trabalho com os gêneros por meio da SD, deve-se trabalhar com os 
“modelos” de gênero que circulam na sociedade, não no sentido de se constituí-
rem como um protótipo a ser meramente copiado, mas de constituir-se como 
um corpus, por meio do qual o aluno tenha o primeiro contato e possa apro-
priar-se das características linguístico-discursivas de determinado gênero, a 
partir da leitura, análise e discussão dos aspectos que se sobressaíram neste 
contato inicial, antes da primeira escrita. 

Podemos observar que isso, de fato, se materializou nas produções ini-
ciais produzidas pelos alunos do sexto ano, que tiveram como ponto de par-
tida, a SD “como se organiza uma Carta de Solicitação”, pois os vários “mo-
delos” propostos nas sete atividades permitiram a apropriação das partes 



constituintes do gênero, já que todos os textos continham, hierarquicamente, 
os elementos recorrentes na Carta de Solicitação – endereço e data, vocativo, 
exposição da finalidade, explicações dos motivos da escrita, agradecimento 
e despedida e assinatura, conforme observaremos nos exemplos transcritos. 
Esse atendimento à estrutura não indicou uma escrita superficial ou a mera 
cópia dos modelos, pois os alunos demostraram compreender a funcionali-
dade discursiva do gênero, optando por fazerem solicitações, em suas produ-
ções, considerando um destinatário real – o diretor – e as necessidades que 
urgem na escola.

As três cartas selecionadas para análise, devido ao breve espaço deste es-
tudo, foram selecionadas conforme temáticas mais recorrente: sala de compu-
tação e a construção de uma sala nova. Buscando atender aos princípios teó-
rico-metodológicos alvitrados, durante a formação do IQE, após o feedback da 
primeira escrita, foi sugerida a reescrita individual, por meio da qual, mesmo, 
ainda, apresentando alguns problemas de ortografia, concordância e pontua-
ção, conseguimos perceber um avanço quanto à organização sintática e pa-
ragrafação, ao uso de conectivos e melhoramento dos argumentos, conforme 
analisaremos a seguir:

Figura 4: Produção 1 e reescrita 1

Fonte: Próprio autor.

Na produção 1, apesar de o aluno atender à estrutura composicional do 
gênero, percebemos que o início do segundo parágrafo é, na verdade, uma 
oração subordinada ao período presente no primeiro parágrafo, que justifica 
o motivo – para que os alunos pesquisem, e aprendam – para a solicitação exi-
gida –sala de computação. Na reescrita, há uma reorganização quanto a essa 
construção sintática e um cuidado, por parte do autor, para detalhar seus ar-



gumentos: “para que os alunos pesquisem trabalhos, atividades, e que nas aulas 
vagas pesquisem atividades ou histórias pra os alunos ler” e “é muito importante 
porque os alunos aprendem mais”. Além disso, o nível de formalidade, quanto 
à proximidade com o interlocutor, também é revisto, de certo modo, já que, ao 
invés de “você” é utilizado “senhor”, na conclusão do texto, antes dos agradeci-
mentos. Então, podemos interpretar que o aluno compreendeu que a reescrita 
não se trata apenas de uma higienização de equívocos referentes aos aspectos 
microestruturais, apontados pelo professor, como “tenha/teja; estreito/Estrei-
to”, já que alguns desses equívocos ressurgem, mesmo na tentativa de acertar, 
como a palavra “atravez/atraveis”, denotando a concepção de escrita enquanto 
processo.

Figura 5: Produção 2 e reescrita 2

Fonte: Próprio autor.

A produção 2, também, demonstrou evolução, na reescrita. Primeiro, quan-
to à paragrafração e reorganização dos argumentos, já que na reescrita, temos 
mais parágrafos, conforme a sequência de ideias, assim como é acrescentando 
o conectivo “também”, estabelecendo a coesão intraparágrafo e o acréscimo na 
defesa de argumentos. Ademais, detalha-se a argumentação para explicar os 
motivos de seu pedido “Essa sala vai servir para ampliar nossos conhecimen-
tos, e também para fazermos atividades diferentes, como pesquisas de traba-
lhos que os professores passam, atividades extras etc”; “também é importante 
ter internet para realizarmos atividades de vídeos porque não adianta ter só os 
computadores”.



Figura 6: Produção 3 e reescrita 3

Por fim, a produção 3, em sua primeira versão, apresenta paragrafação 
adequada e as partes constituintes do gênero, com exceção dos agradecimen-
tos, acrescentados na reescrita. Nessa, a aluna reorganiza seus argumentos, 
aprofundando as explicações e subdivide os paragáragos de seu texto, de acor-
do com a linearidade das informações, enquanto na primeira versão, os argu-
mentos ficam aglomerados em um só paragrafo, como se a justificativa para 
a sua solicitação –construção da sala do 7º A e B - fosse singular, para ambas 
as turmas. Então, no intuito de aumentar a probabilidade de seu pedido ser 
acatado, a aluna expõe as diferentes situações e organiza os seus argumentos, 
conforme as necessidades de cada turma, demarcando, linguísticamente, essa 
comparação e estabelecendo a diferença entre as turmas pelo conectivo “já”. 
Além disso, apresenta uma informação nova como argumento, na reescrita: “a 
sala do 7º A é muito pequena e as cadeiras são muito juntas, quase não tem espa-
ço para os alunos passarem nas fileiras e isso é muito ruim”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o objetivo proposto para este estudo foi possível observar 
aproximações entre a proposta dos autores genebrinos e o material da forma-
ção, no que se refere à concepção adotada de uma escrita processual. Contudo, 
podemos afirmar que há, também, algumas divergências quanto à compreen-
são, por parte dos elaboradores desse material, da nocão de SD, já que o que 
esses intitulam como “sequências didáticas”, no material impresso, destinado 
aos diversos níveis, compreendemos, na verdade, constituirem o que Schneu-



wly, Dolz e Noverraz (2004) chamam de módulos, os quais integram a SD e, em 
específico, a sequência que selecionamos pode ser considerada como o que 
Costa-Hübes denomina de “módulo de reconhecimento”.

Destacamos, ainda, a relevância de se pensar o material ora analisado, 
para o reconhecimento das características do gênero, considerando o contexto 
de ensino no Brasil e o tempo que se torna, muitas vezes, restrito, devido às 
exigências do currículo, uma vez que, considerando as atividades presentes no 
módulo e a análise dos textos dos alunos resultantes do processo, esses eviden-
ciam um progresso quanto às apropriações das características linguístico-dis-
cursivas da Carta de Solicitação.
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DO CONTO PARA O QUADRINHO 
DIGITAL (PIXTON): 

a retextualização como estratégia de leitura e 
produção textual nas aulas língua portuguesa

Elisangela Maria da Silva17 
Eliane Maria do Nascimento18

INTRODUÇÃO

Este trabalho versa sobre a retextualização do conto- O menino dos olhos 
assustados de Lúcia Pimentel de Sampaio Góes, para o gênero quadrinho di-
gital Pixton. Nesse estudo, objetivamos refletir sobre como a retextualização 
elaborada através de quadrinhos digitais (Pixtons) pode favorecer as práticas 
de leitura e produção textual no processo de ensino aprendizagem de Língua 
Portuguesa (LP) no contexto de sala aula.

Dessa forma, buscamos um diálogo com os autores Dell’Isola (2007) e 
Marcuschi (2001) que discutem e apresentam a retextualização como um me-
canismo que suscita um expressivo trabalho cognitivo dos leitores e produ-
tores textuais durante o processo de transformação de um gênero em outro. 
Como também, nos estudos de Dikson (2018) quanto à topicalidade e regulari-
zação linguística na retextualização escrita-escrita.

Nesta perspectiva, desenvolvemos uma abordagem metodológica que 
compreendeu a análise de 2 quadrinhos Pixtons, construídos por alunos de 
uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de 
Vitória de Santo Antão/PE, empregando para tal procedimento a averiguação 
de 3 fatores: a retextualização, a conferência e a identificação (DELL’ISOLA, 
2007), que foram, nesta pesquisa, entrelaçados a perspectiva de Dikson (2018) 
sobre análise de retextualização de textos escritos.

O artigo está organizado da seguinte forma: primeiro, apresentamos uma 
discussão teórica sobre a retextualização e os quadrinhos digitais e sua rela-

17 Mestre em Letras pela UFRPE- UAG e professora da Educação Básica pela SEDUC- PE. Email: elis.maria2009@
hotmail.com.
18 Mestranda em Letras no curso de Profletras da UFRPE- UAG. Email: eumlbm@hotmail.com .



ção com o ensino aprendizagem de LP; depois discorremos a respeito da me-
todologia empregada neste estudo; posteriormente, descrevemos as análises 
realizadas sobre os quadrinhos Pixtons dos alunos; em seguida refletimos a 
propósito dos resultados das observações feitas a respeito de tais Pixtons; e por 
fim fizemos nossas considerações finais.

1. A RETEXTUALIZAÇÃO DA MODALIDADE ESCRITA-ESCRITA 

O processo de retextualização compreendido neste estudo pressupõe a 
noção da transformação de um gênero textual em outro gênero textual, tratan-
do-se desse modo de uma atividade complexa que implica a ativação de inúme-
ras ações cognitivas, de compreensão, linguísticas textuais, discursivas dentre 
outras (DIKSON, 2018). 

Tal perspectiva sobre a retextualização tem como fundamentação as dis-
cussões de Marcuschi (2001) que ao tratar de 4 distintos movimentos: fala-es-
crita, fala-fala, escrita-fala e escrita-escrita; em seu livro Da fala para a escri-
ta-atividades de retextualização, o autor demonstra que retextualizar significa 
que, operações difíceis são realizadas para a rearticulação de informações de 
um texto base para um texto fim. 

Assim, este teórico denota que a retextualização “trata-se de um proces-
so que envolve operações complexas que interferem tanto no código como no 
sentido e evidenciam uma série de aspectos nem sempre bem-compreendidos” 
(MARCUSCHI, 2001, p. 46), ou seja, fatores iguais à adequação linguística e es-
trutural do texto-fim e de identificação com o conteúdo do texto original são 
elementos relevantes a serem considerados durante a transformação textual. 

Ainda de acordo com Marcuschi (2001, p. 47) antes de todo esse movi-
mento de mutação de um texto em outro, é necessário que um processo ex-
tremamente significativo seja bem executado: a compreensão. Pois, de acordo 
com o autor a realização inadequada ou insuficiente desta atividade cognitiva 
pode gerar vários problemas ao processo de retextualização. 

Nesta mesma linha de percepção Dell’Isola (2007, p. 14) também indica a 
compreensão como um dos fatores fundamentais para a retextualização, bem 
como, ratifica a noção de Marcuschi (2001) de que tal processo envolve diver-
sas operações que auxiliam na elaboração do texto. 

Além da aproximação com a perspectiva de transformação textual de Mar-
cuschi (2001), a autora propõe uma discussão sobre a modalidade retextuali-
zação escrita-escrita que se volta, em especial, para o âmbito de sala de aula, 
estabelecendo reflexões e categorias de análise (a retextualização, a identifica-
ção e a conferência) que possibilitam observar as produções retextualizadas 



dos alunos de modo a verificar se houve efetivação do processo transformacio-
nal ou não.

Também, neste mesmo percurso teórico de Marcuschi (2001), o estudioso 
Dikson (2018) aborda teoricamente formas de visualização da retextualização 
nos textos escolares, discorrendo, através de reflexões sobre a compreensão, a 
topicalidade e a regularidade linguística; que estas formas estão inseridas no 
entrecruzamento dos processos cognitivos e as questões linguísticas-textuais-
-discursivas ligadas a retextualização escrita-escrita. Conforme, podemos ver 
no quadro 1 a seguir:

Quadro 1- Quadro escrita-escrita

Fonte: Dikson (2018, p. 510. adaptado).

A partir da leitura do quadro 1, percebemos que o autor menciona como as 
operações realizadas no processo de transformação textual escrita-escrita são 
pautadas, ocorrendo através de ações da compreensão coerente do texto base 
(na qual o escritor deve ativar várias competências: interpretação, inferência, 
níveis de complexidade etc.), e direcionando para a reformulação e adaptação 
desta compreensão em um texto final. Contudo, para que haja retextualização, 
deve haver a garantia de seu conteúdo original, ou seja, a topicalidade do texto 
inicial (o supertópico contextual, supertópico textual, quadro tópico ou tópico 
discursivo, blocos ou subtópicos e segmentos tópicos), no texto-final. 

Por outro lado, o autor igualmente suscita que a regularização linguística 
é essencial para a adequação e transformação de um gênero textual em outro, 
pois, na reformulação escritores executam tarefas como: eliminação, acrésci-
mo, substituição, reordenação tópica, adaptação enunciativa e adequação gê-
nero-textual-discursiva; por serem ações que, segundo Dikson (2018, p. 524), 
buscam “normalizar e normatizar o texto re-produzido”, pois rearticular o tex-
to linguisticamente. 



Dessa forma, a noção teórico-metodológica apresentada por Dikson 
(2018) no quadro 1, demonstra ser instrumento relevante de análise que pro-
picia um olhar mais categorizador sobre textos retextualizados. Por isso, que 
nesta pesquisa nós, além de usarmos as categorias de análise de Dell’ Isola 
(2007): Retextualização, Identificação e Conferência, primamos por associar 
a última delas (Conferência) a topicalidade e a regularidade linguística de Dik-
son (2018).

E, tendo em vista, que este trabalho enfoca a retextualização escrita-es-
crita no contexto de sala de aula, e que tanto Dell’ Isola (2007) quanto Dikson 
(2018) abordam a modalidade escrita-escrita e se voltam para o estudo da re-
textualização neste mesmo âmbito, acreditamos que tal associação favorece a 
verificação que realizamos sobre a HQ digital Pixton, que foi o texto-fim do con-
to O menino dos olhos assustados (texto-base). 

2. METODOLOGIA

A metodologia empregada nesta pesquisa é de natureza qualitativa-in-
terpretativa (CRESWELL, 2007) e interventiva pesquisa-ação (THIOLLENT, 
1986), pois os procedimentos metodológicos desenvolvidos, estão voltados 
para a realização de atividades que suscitam a leitura dos textos produzidos 
pelos alunos/sujeitos deste trabalho.

Já os procedimentos interventivos ligam-se numa abordagem cuja cola-
boração das pesquisadoras desempenham a função mediadora entre o objeto 
de conhecimento (a retextualização escrita-escrita) e os sujeitos envolvidos no 
estudo (25 alunos de uma turma de 8º ano), que participaram da oficina de 
leitura realizada pelas pesquisadoras e apresentaram como resultado, 5 pro-
duções de HQs Pixtons.19 

Dessa forma, o corpus deste estudo é composto por 2 dos 5 quadrinhos 
digitais Pixton elaborados por 2 equipes (equipe A e B), formadas de 4 alunos 
cada do 8º ano da escola municipal EMHC de Vitória de Santo Antão- PE. Tal 
atividade de produção ocorreu no período de Maio à Junho de 2018 e corres-
pondeu a uma das etapas para a realização da leitura interpretativa do conto O 
menino dos olhos assustados de Lúcia Pimentel Góes. 

A oficina de leitura na qual se deu a construção do texto- fim Pixton, teve a 
seguinte configuração:

19 Os quadrinhos digitais Pixton apresentam características tanto da “gramática” dos quadrinhos (EISNER, 1989) 
quanto dos elementos típicos da linguagem da hipermídia. Elas são HQs digitais que são construídas no espaço 
virtual- Pixton (www.pixton.com.br) e podem ser elaboradas neste ambiente através da linguagem verbal e não 
verbal; e de vários recursos semióticos (ROJO, 2012).



Quadro 2- Etapas da oficina de leitura.

ETAPAS DESCRIÇÃO

1ª Etapa: Leitura do Conto Leitura compreensiva do texto – O menino dos olhos assustados, em 
sala usando intertextos e realizando discussões sobre o tema do conto.

2ª Etapa: Produção das 
HQs Pixtons

Elaboração de 5 HQs Pixtons coletivas a partir dos aplicativos baixados 
nos celulares e nos computadores da escola.

3ª Etapa: Análise das 
Retextualizações

Verificação se os textos produzidos atendem aos 3 critérios apontados 
por Dell´ Isola (2007)- A retextualização, a identificação e a conferência 
topicalidade e regularidade linguística de Dikson (2018). 

Fonte: elaboração das autoras (Recife, 2018).

As etapas da oficina descrita no quadro 2, foram executadas na sala aula e 
tiveram a duração de um mês, além disso, nelas foram utilizados os seguintes 
materiais: o livro (O menino dos olhos assustados), intertextos (imagens, vídeos 
etc.), computadores e celulares com acesso à internet. 

No período que corresponde a 1ª etapa de desenvolvimento desta oficina 
discutimos junto aos alunos as características do texto base (o conto) e realiza-
mos um trabalho de leitura e reflexão sobre a temática principal do conto e as 
demais discussões que o atravessa.

Em seguida, na 2ª etapa promovemos as produções das Pixtons, destacan-
do, durante este processo de elaboração, as características do texto-fim (os qua-
drinhos digitais Pixton) suas possibilidades de veiculação e compartilhamento.

Já na 3ª etapa, analisamos as transformações textuais produzidas pelos 
alunos, por meio de um diálogo entre as propostas de Dell’ Isola (2007) e Dik-
son (2018), proporcionando assim um momento de reflexão sobre como a re-
textualização apresentou-se ou não como uma metodologia que favoreceu uma 
leitura compreensiva do texto-base, bem como, auxiliou na aprendizagem da 
produção textual em sala de aula. Tais reflexões abordaremos a seguir nas aná-
lises dos dados.

3. ANÁLISE DAS RETEXTUALIZAÇÕES EM QUADRINHOS PIXTON 

Para realizar a análise dos dados desta pesquisa faremos o exame de 2 
quadrinhos Pixton, a partir dos quais observaremos: 1. se houve a conversão de 
gênero textual para outro (retextualização); 2. se há elementos comuns entre 
o texto–base e o texto-fim (identificação); e por fim, 3. se o texto-fim manteve 
o conteúdo original do texto base e realizou a rearticulação textual propícia na 
conversão de um gênero para outro (Conferência ® topicalidade e regularida-
de linguística). 



Nesta perspectiva, trazemos como intento verificar se a retextualização 
escrita-escrita, possibilitaria aos estudantes estabelecer uma leitura interpre-
tativa do conto estudado, de modo que os mesmos conseguissem recriar este 
texto literário a propósito do que leram, inferiram e relacionaram ao conheci-
mento de mundo que possuem. 

Assim, o exame dos quadrinhos digitais a seguir está marcado pela averi-
guação destas 3 categorias (retextualização, identificação e conferência, sendo 
que para verificar a conferência nos utilizaremos dos conceitos de topicalidade 
e regularidade linguística[a) eliminação, b) acréscimo e c) substituição]. Con-
forme veremos nas apreciações das HQs Pixtons a seguir:

Figura 1- Trecho da HQ Pixton da equipe A.

Fonte: www.pixton.com.br.

Na figura 1, a narrativa do quadrinho traz dois personagens que decidem 
cavar um túnel na intenção de se protegerem de bombas, e devido a tal esforço 
físico a mãe do menino se preocupa com a saúde dele, alegando que a alimen-
tação deles é insuficiente. 

E a partir dessa leitura, entendemos que o conteúdo do diálogo realizado 
pelos personagens na HQ da figura 1, apresenta uma correspondência clara 
com a proposta do Capítulo Kim Thiem, uma vez que, a possível intenção, des-
ta parte da narrativa, é falar das relações de afeto e companheirismo que Ho 
Chi estabeleceu com a amiga Kim. Conforme é possível notar através da leitura 
do recorte abaixo da fala do narrador:

Quadro 3 - Recorte 1 do conto

“[...] No meio de tanta tristeza, os dois (Ho Chi e Kim Thiem)6 encontram pelo menos uma alegria: são 
amigos e passam todo o tempo juntos. Nem sempre brincando, mas, crianças que são, esquecem por 
momentos o horror da guerra [...]” 

Fonte: Góes (2000, p. 21).



No quadro 3, o narrador explica que, por meio da amizade, as duas crian-
ças esqueciam um pouco do horror da guerra, a qual estavam submetidas, por-
que estavam sempre juntas, brincando ou realizando tarefas, como a de cavar 
um túnel para se salvar. 

A seguir, na figura 2, podemos visualizar outra parte da HQ da equipe A, 
que ilustra com clareza a sua relação com outro tópico do texto-base, o capítu-
lo: A carta ao presidente.

Figura 2- Trecho a carta ao presidente (equipe A).

Fonte: www.pixton.com.br.

Na figura 2, percebemos que equipe A recria os acontecimentos do capí-
tulo A carta ao presidente, realizando uma síntese das ideias que Ho Chi e Kim 
possuem a respeito de como podem conseguir os instrumentos para lutar pela 
paz e por aqueles que sofrem por causa das guerras. Como podemos observar 
no recorte 2 a seguir:

Quadro 4 - Recorte 2 do conto

“Eis a carta: Senhor Presidente,/ Eu e minha amiga Kim Thiem queríamos ter uma conversa com o se-
nhor./ Nós dois escapamos de uma horrível guerra./ Queríamos falar de muitas coisas que ajudariam 
o nosso mundo a crescer.” 

Fonte: Góes (2000, p. 50).

No quadro 4, o recorte 2 traz o texto da carta que Ho Chi redigiu para o 
presidente na intenção de contar-lhe sua história e conversar sobre os proble-
mas do mundo e pedir-lhe duas bolsas de estudos. 

Dessa forma, compreendemos a partir da leitura do quadrinho da equipe 
A, que o texto-fim produzido por esses estudantes: 1. correspondeu a trans-
formação de um gênero escrito em outro gênero escrito, pois de acordo com 
Dell’Isola (2007) eles mantiveram o conteúdo original do texto-base, ao mes-



mo tempo em que operaram rearticulações textuais para a conversão de um 
gênero para outro (retextualização).

E essa convergência é notada não só pela sequência de quadrinhos em que 
foi representada a história, mas também, por todo o resto da linguagem dos 
quadrinhos que foi empregada por meio dos recursos já existentes no espaço 
Pixton (balões de fala, personagens, cenário etc.). 

Por outro lado, o uso de cenários e de situações, bem como de persona-
gens e de suas falas que se remetem ao texto-base corrobora para que haja 
Identificação (DELL’ISOLA, 2007) entre as duas produções escritas.

Além disso, igualmente entendemos que a topicalidade (DIKSON, 2018) 
existente no texto-base pode ser visualizada no texto-fim, uma vez que iden-
tificamos: o supertópico contextual (construir uma Pixton retextualizando o 
conto), o supertópico textual (a história de Ho Chi) e os quadros tópicos ou 
tópicos discursivos (a infância de Ho Chi e a guerra; a esperança como forma de 
superação dos problemas vividos por Ho Chi; a importância da amizade para 
Ho Chi nos momentos difíceis da guerra etc.). 

Acerca da regularidade linguística desenvolvida na Pixton da equipe A, 
constatamos situações em que ocorreram:

a) eliminações como: as falas do narrador, a supressão de personagens se-
cundários, o apagamento de termos e trechos dos diálogos (no 1º quadrinho da 
figura 1, na fala: “vamos cavar um túnel”, no qual ocorreu à eliminação do voca-
tivo Kim Thiem existente no diálogo do texto- base: “– Kim Thiem, vamos cavar 
um túnel [...]”, nesse caso aconteceu, de acordo com Dikson (2018, p. 525), uma 
eliminação de termo e de alguns segmentos tópicos;

b) acréscimos: de muita linguagem não verbal, de diálogos e falas mais in-
formais (“Vc está certo ho chi”), que, de acordo com Dikson (2018, p. 525), são 
implementações necessárias para composição do texto-fim. E, também, houve 
a inserção de imagens retiradas da internet que retratam guerras reais; 

c) substituição: nos quadrinhos da equipe A, trocou-se textos extensos por 
conversas curtas (através dos 3 quadrinhos da figura 2 os autores sintetizaram 
as cinco páginas do capítulo A carta para o presidente da 47 a 51), bem como, o 
fizeram nos quadrinhos da figura 1 e nos demais trechos da HQ. 

Ademais, também ocorreu a transformação de frases como, por exemplo: 
no quadrinho retextualizado: “Lá pediremos para não maltratarem tantas pes-
soas” e no conto: “Lá pediremos para não maltratarem tantas crianças e tantos 
velhos doentes!” (GÓES, 2000, p. 49), ou seja, houve a troca de tantas crianças e 
tantos velhos doentes por pessoas de um modo geral; correspondendo não só 
a uma mudança na construção da frase mais também de discurso. 



Assim, percebemos que o texto da equipe A adequa-se a categoria analíti-
ca da

conferência (DELL’ISOLA 2007), pois é possível vislumbrar por meio dele 
elementos que o identifiquem com o texto-base, mantiveram a topicalidade e 
rearticularam textualmente o conto numa Pixton. 

Nesta mesma perspectiva a equipe B, desenvolveu um quadrinho digital 
que igualmente procurou recriar o conto de Góes, de modo a manter uma es-
treita ligação com a obra literária, como é possível perceber através dos tre-
chos apresentados nas figuras 3 e 4 a seguir:

Figura 3- Trecho1 da HQ Pixton da equipe B

Fonte: www.pixton.com.br.

Na figura 3, temos a conversão do capítulo ‘O sonho de Ho Chi’ numa 
sequência de requadros, nas quais os diálogos entre Ho Chi e sua mãe Pin são 
marcados pelos questionamentos do menino a propósito de coisas ligadas a 
guerra. 

No conto sobre Ho Chi também temos a apresentação da fase da infância 
do garoto como um momento de muitas perguntas e medo, como podemos ob-
servar a partir da leitura do quadro 5 a baixo:

Quadro 5- Recorte de trecho do cap. O sonho de Ho Chi

“-E por que ele matou o meu pai e joga bomba?/-Porque o governo mandou./-E quem é o governo?/-
-São homens também./-Por que os homens mantam outros homens, mãe? Gente que não faz nada 
para eles?/-Ah! filho é isso que não entendo. Não sei não.”

Fonte: Góes (2000, p. 17).

No quadro 5, temos a reprodução de um pequeno trecho do capítulo, e por 
meio desta transcrição constatamos que a equipe B realizou em seu quadrinho 
Pixton uma retextualização, pois segundo Dell’ Isola (2007) o conteúdo origi-
nal do texto-base foi mantido e rearticulações textuais foram operadas para a 
transformação do conto em HQ.



Além disso, também podemos apontar vários elementos nos requadros da 
figura 3 que correspondem à categoria da identificação (DELL’ISOLA, 2007), 
dentre elas: os personagens (Ho Chi e mãe Pin), as falas dos balões que são as 
mesmas do texto original e a ideia de representação da infância como um mo-
mento de muitas perguntas. 

Tal constatação igualmente advém da leitura dos requadros da figura 6 a 
seguir: 

Figura 6- Trecho 2 da HQ Pixton da equipe B

Fonte: www.pixton.com.br.

Na figura 6, percebemos que os quadrinhos retratam um ataque aéreo de 
bombardeiros, e Ho Chi e Kim Thiem fugindo em meio à destruição. Esta narra-
tiva apresentada acima na figura 6 representa a rearticulação do capítulo Dias 
muito duros para Ho Chi e Kim Thiem, como é possível compreender através 
da leitura do quadro 6 a seguir: 

Quadro 6- Recorte de trecho do Cap. Dias muito duros para Ho Chi e Kim Thiem

“Certa manhã, o céu fica carregado. Surgem aviões em voos rasantes, lançando bombas. Em poucas 
horas, só resta destruição. No meio dos gritos e explosões, as crianças fogem.” 

Fonte: Góes (2000, p. 36).

Quando comparamos o recorte do quadro 6 acima e a sequência de re-
quadros da figura 6, notamos que é visível que os estudantes recriaram o tex-



to-base, bem como, que para realizar tal recriação os mesmos executaram a 
Retextualização e a Identificação (DELL’ISOLA, 2007).

Outra categoria analítica que é igualmente observável no quadrinho Pix-
ton da equipe B é a Conferência (DELL’ISOLA, 2007), uma vez que por meio da 
manutenção da Topicalidade (DIKSON, 2018): o quadrinho da equipe B- man-
teve o supertópico contextual (construir uma Pixton retextualizando o conto); 
o supertópico textual (a história de Ho Chi) e os quadros tópicos (a infância de 
Ho Chi e a guerra; a esperança como forma de superação dos problemas vivi-
dos por Ho Chi; a importância da amizade para Ho Chi nos momentos difíceis 
da guerra, etc.). 

Ademais, entendemos que a Conferência também pode ser visualizada no 
texto-fim dos estudantes da equipe B, por intermédio dos vários processos de 
regularização linguística (DIKSON, 2018) que eles operaram na conversão, tais 
como:

a)  a eliminação- a supressão das falas do narrador (como ocorre na ela-
boração dos requadros que recriam o cap. Dias muito duros para 
Ho Chi e Kim Thiem), há o apagamento de trechos de falas (no 3º 
quadrinho da figura 3, quando comparamos o diálogo do texto-base, 
notamos que na fala de mãe Pin ocorre uma supressão do advérbio 
não – “Não sei não” para “Não sei”, ou seja, uma eliminação de termo 
(DIKSON, 2018, p. 225);

b)  Acréscimos: de detalhamentos de episódios que no texto-base não 
ocorrem (na figura 6, os alunos descrevem o que os personagens dis-
seram e fizeram durante o 2º ataque dos aviões a aldeia na qual es-
tavam abrigados); de conversas mais informais (no quadrinho 2 da 
figura 3, temos: “Corre, Ho Chi, tem mais bombas” ao invés de Ho Chi 
corre, pois estão jogando mais bombas); além da inserção das expres-
sões faciais, gestos, mais falas dos personagens etc.

c)  Substituição: No Pixton da equipe B, houve a troca de textos mais ex-
tensos por diálogos curtos (por meio dos requadros da figura 6 os alu-
nos resumiram os acontecimentos das páginas 37 e 38 do capítulo.), 
bem como, houve o câmbio do trecho: “Por que os homens mantam 
outros homens, mãe? Gente que não faz nada para eles?” (texto-base) 
por: “Então, por que esses homens mandam atirar e matar pessoas 
inocentes” (quadrinho 3 da figura 3).

Dessa forma, quando analisamos as HQs Pixton das equipes A e B, perce-
bemos que os textos por elas formulados compreenderam os 3 critérios elen-
cados por Dell’Isola (2007), pois quando comparamos o texto-base aos tex-



tos-fim notamos que o tema foi mantido, os personagens, o enredo; ou seja, 
ocorreu retextualização na modalidade escrita-escrita.

Assim, concluímos que a atividade de retextualização promovida por meio 
da construção de HQs digitais no site Pixton constitui-se uma estratégia signi-
ficativa no auxílio das atividades de leitura e produção textual nas aulas de LP, 
uma vez que, possibilita que o aluno opere inúmeros processos cognitivos na 
intenção de compreender o texto-base para rearticulá-lo num texto-fim. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa compreendeu um trabalho direcionado para a retextualiza-
ção de gênero escrito para outro gênero escrito, sob a perspectiva da aborda-
gem de Dell’ Isola (2007), Dikson (2018) e Marcuschi (2001). Nele, alunos de 
uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental participaram de uma oficina de 
leitura que usou a atividade de retextualização como metodologia para realizar 
uma leitura interpretativa do conto O menino dos olhos assustados. 

Nesta perspectiva, acreditamos que o objetivo deste estudo foi alcançado, 
porque através dos exames das Pixtons das equipes A e B, nos foi possível per-
ceber que a retextualização estimulou uma compreensão melhor do texto lite-
rário, bem como, favoreceu a produção textual nas aulas de LP, uma vez que ao 
refletirem sobre o conto e buscarem recriá-lo, os estudantes realizaram várias 
operações de transformação textual na conversão conto-Pixton. 

Dessa forma, entendemos que tal investigação apresenta-se como uma 
possibilidade pertinente para o ensino aprendizagem da leitura e produção es-
crita, que vislumbra a associação do processo de retextualização ao uso de um 
texto digital (o quadrinho Pixton), resultando em um mecanismo facilitador da 
aprendizagem da língua em sala de aula. 
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O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
uma análise 

Laeiguea Bezerra de Souza20

INTRODUÇÃO

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) avalia e distribui livros 
didáticos para todas as escolas públicas do país desde 198521. Para escolher e 
receber os livros, as escolas ou sistemas de ensino devem aderir ao programa 
e, dessa forma, receber as coleções aprovadas e ter acesso ao Guia de Livros 
Didáticos para auxiliar na escolha. Mas até que ponto esses livros contribuem 
com a formação do professor e sua prática? Dionísio (2002) traz uma reflexão 
sobre esse aspecto e responde:

que não e acrescentaria que é função dos cursos de formação de professores preparar seus alunos, 
futuros professores, para elaborar o material didático a ser utilizado em suas aulas. No entanto, sei 
que essa resposta não se encontra ainda (e não sei se isso ocorrerá um dia) dentro do campo das 
possibilidades concretas de realização de um percurso pedagógico real no contexto sociopolítico 
brasileiro. Responder que sim, que o livro didático tem também a função de formar professor, seria 
reconhecer que ainda estamos com os pés na década de 1950, uma vez que caberiam ao autor do 
livro didático a seleção e a preparação dos conteúdos a serem ministrados. Porém não posso deixar 
de reconhecer que os manuais didáticos exercem funções de formação de professor (DIONÍSIO, 
2002, p. 83, grifos da autora).

Considerando a realizade do nosso país, onde muitos professores ainda 
não têm a formação adequada para o que leciona ou sequer a formação conti-
nuada em serviço, às vezes o livro didático é o único referencial teórico e meto-
dológico a que eles têm acesso. Muitos deles, não sabem sequer o porquê dos 
conteúdos dos livros, e acabam transformando esse recurso em plano de aula.

No caso específico de Língua Portuguesa, os critérios utilizados para a 
aprovação da coleção é o modo como ela contempla a leitura, a oralidade, a 
análise linguística, a literatura, a produção textual e a abordagem no manual do 
professor. Tornou-se mister utilizar as teorias acerca dos gêneros e tipologias 

20 Mestra em Letras pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e, atualmente, é professora técnica da Secre-
taria de Educação de Pernambuco. 
21 O PNLD, na verdade, começou em 1937, porém com outro nome e configuração. Para mais detalhes, acessar: 
http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/historico 



textuais nesses manuais, mas é importante verificar a coerência entre a discus-
são teórica e as atividades propostas, ou seja, o que o professor vai dispor ao 
aluno para contribuir com a sua aprendizagem.

Dessa forma, discutimos as concepções teóricas acerca do tipo textual ar-
gumentativo com Koch e Fávero (1987) para, em seguida, discutir as especi-
ficidades do gênero proposto através de Garcia (1981), Fiorin (2015) e Koch 
(2016). Trazemos, também, uma descrição das atividades propostas no livro 
do 3° ano da coleção “Linguagem e Interação” da editora Ática, uma das esco-
lhidas no PNLD/2018, identificando qual a sua contribuição para a compreen-
são e produção do texto dissertativo-argumentativo.

1. CARACTERIZAÇÃO DO TIPO TEXTUAL ARGUMENTATIVO

Koch e Fávero (1987) utilizam três critérios/dimensões paraestabelecer 
as tipologias textuais: a pragmática, a esquemática global e a linguística de su-
perfície. Vejamos as especificidades dessas dimensões na tipologia argumenta-
tiva, foco do nosso estudo.

A dimensão pragmática, como o nome mesmo diz, refere-se aos elementos 
que podem conferir uma utilidade prática à sequência e divide-se em macroa-
to, atitude comunicativa e atualização em situação comunicativa.

Através do macroato, pode-se responder às perguntas o que e para que, 
pois se trata da estruturação do discurso argumentativo: qual o tema a ser dis-
cutido (o que) e o objetivo (para que), bem como a caracterização deste; no as-
pecto da atitude comunicativa, é possível responder às questões por que e para 
quem, pois se refere à intencionalidade/justificativa do autor (por que) em re-
lação a um interlocutor (para quem); quanto à atualização em situação comu-
nicativa, pode-se responder ao como, pois se trata da escolha do gênero textual 
em que pode ocorrer a sequência tipológica (como). Todos esses elementos 
pragmáticos fazem parte da situação comunicativa (quando) a ser construída 
ou experienciada pelos interactantes.

A dimensão esquemática global é a adoção de um modelo de sequência que 
pode servir como base para outras, constituindo, assim, um protótipo. Divide-
-se em superestrutura argumentativa e categorias.

É considerada uma superestrutura argumentativa a organização em pará-
grafos que auxiliem na elucidação de uma tese a ser defendida, seus argumen-
tos os contra-argumentos, exemplos e conclusões. A organização das ideias 
pode ser feita de diversas formas. Um dos exemplos de liberdade na organiza-
ção é a crônica argumentativa, que traz a visão peculiar de um cronista sobre 



algo que as outras pessoas não percebem, utilizando para isso o humor, e uma 
ironia sutil a fim de satirizar aspectos da sociedade.

As categorias são: a tese anterior (são as afirmações que não exigem com-
provação, pois são de conhecimento geral e, portanto, são pressupostas), os 
argumentos (apresentan de fatos, citações diretas e indiretas, exemplos), os 
contra-argumentos (apresentação de falas que contradizem a tese), a síntese 
(faz-se a comprovação e justificação da tese para informar e envolver o leitor) 
e a conclusão (há urna retomada da ideia principal para reafirmar o que se de-
fende e persuadir o interlocutor).

A dimensão linguística de superfície, como o nome mesmo diz, trata-se dos 
elementos linguísticos que assessoram as intencionalidades do autor. Podem 
ser, segundo Koch (2016): os articuladores textuais, os operadores argumenta-
tivos e os articuladores metadiscursivos.

2. AS ESPECIFICIDADES DO GÊNERO DISSERTATIVO-
ARGUMENTATIVO

Os textos dissertativo-argumentativos têm, na sua construção composi-
cional tradicional, características e elementos irregulares que permitem a de-
fesa de uma tese. Seriam eles: introdução, desenvolvimento e conclusão, como 
explica Fiorin:

uma dissertação é, na maioria dos casos, organizada em torno de uma tese, enunciada explícita 
ou implicitamente. [...] Ela enuncia um problema e tenta resolvê-lo. A introdução é o exórdio; o 
desenvolvimento é a confirmação, em que o enunciador expõe os argumentos para demonstrar sua 
tese (essa parte pode envolver também a narração e a digressão); a conclusão é a penoração. O que 
varia é a maneira de organizar o desenvolvimento (FIORIN, 2015, p. 241).

Na introdução há considerações mais generalizadas sobre o assunto e a ex-
plicitação da tese a ser comprovada, pode ter, ainda, uma afirmação ou negação 
que será fundamentada. Essa proposição (tese) deve ser analisada para que 
seja definido com clareza o seu sentido, evitando ambiguidade.

A introdução contém, frequentemente, uma ideia geral, que é dada por um fato da atualidade, uma 
lembrança, uma afirmação de alcance universal, a alusão a uma experiência pessoal, a citação de 
uma cifra eloquente, etc., e um problema, que, mesmo que não se apresente sob a forma de uma 
interrogação, pode ser reduzido a uma curta pergunta (FIORIN, 2015, p. 242).

A introdução busca situar o leitor sobre o tema e alguns recursos podem 
ser utilizados nesse primeiro momento: o conto de uma narrativa para envol-
ver o interlocutor, uma pergunta respondida no desenvolvimento do texto, a 
apresentação de uma definição de um termo, palavra ou expressão, compara-



ções para enfatizar semelhanças ou diferenças (KOCH, 2016). Dependendo da 
extensão do texto, a introdução não precisa necessariamente estar somente no 
primeiro parágrafo, ela pode se estender mais.

O desenvolvimento é a expansão da tese, com elementos que demonstram 
a sua validade. Para Garcia (1981), seria o momento da formulação dos argu-
mentos, ou seja, o suporte da tese que pode aparecer através de comparações, 
alusões históricas, dados estatísticos, citações diretas e indiretas de autorida-
des no assunto, contra-argumentos para refutá-los (GARCIA, 1981). 

Por fim, a conclusão, que não precisa necessariamente ser somente o últi-
mo parágrafo do texto, surge naturalmente e vai trazer de forma clara a essên-
cia da tese:

A conclusão não é a repetição de algo que se disse anteriormente. Ela é o termo da demonstração, 
é um ponto de chegada, é um balanço do que se discutiu antes. Por isso, deve estar ligada logica-
mente ao que a precede. É preciso que haja uma relação de necessidade entre o restante do texto 
e a conclusão. Nela, pode-se também alargar o problema, inserindo-o numa perspectiva mais geral 
ou mostrando que ele faz parte de uma problemática mais ampla (FIORIN, 2015, p. 256).

Ela seria a síntese que se conecta com a introdução e pode ter também 
remissão a outros textos, perguntas retóricas e outros recursos que podem fe-
char o texto realçando a tese defendida de forma coerente.

3. METODOLOGIA

3.1 Tipo e natureza da pesquisa

O tipo de pesquisa realizado foi o qualitativo e de natureza descritiva. Nela, 
segundo Triviños (1987), se buscaria atingir uma interpretação da realidade 
do ângulo qualitativo, tendo uma preocupação com a atuação prática e descre-
vendo conhecimentos. Essa metodologia se enquadra no trabalho produzido, 
uma vez que objetiva descrever as atividades propostas no livro didático de 
Língua Portuguesa do 3º ano do Ensino Médio do PNLD/2018 e em que con-
tribui na aprendizagem dos alunos quanto aos textos dissertativo-argumenta-
tivos e se há lacunas.

Dessa forma, optamos por uma pesquisa documental, na qual, segundo 
Lakatos e Marconi (2003, p. 174) “a característica [...] é que a fonte de coleta 
de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 
denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o 
fato ou fenômeno ocorre, ou depois”. Como o livro didático é um recurso muito 
importante para as aulas de Língua Portuguesa (às vezes o único), se faz ne-
cessário analisar até que ponto ele contribui para as aprendizagens dos alunos 
que estão concluindo a Educação Básica.



3.2 Corpus

Os dados foram coletados no livro didático de Língua Portuguesa do 3° 
Ano do Ensino Médio “Linguagem e interação” da editora Ática que é assinada 
por Carlos Emílio Faraco22, uma das escolhas do PNLD/2018. A escolha do 3° 
ano justifica-se por ser a época em que os adolescentes têm que tomar deci-
sões importantes quanto à carreira a seguir, a exemplo da realização do Exa-
me Nacional do Ensino Médio (ENEM), a possibilidade de prestar concursos, 
fazer vestibulares para universidades e, em todas essas situações, a produção 
de texto exigida é da tipologia argumentativa, necessitando do aluno não só 
compreender como produzir.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

O livro do 3º ano do Ensino Médio da coleção “Linguagem e interação” da 
editora Ática é organizado em oito capítulos que abordam gêneros textuais: 
lenda, memórias, histórias em quadrinhos, gêneros dramáticos, relatos de vida, 
carta pessoal, correspondência formal argumentativa e dissertação em prosa. 
O último é o que nos interessa, pois é o único que traz o gênero discutido.

O capítulo que trata da dissertação em prosa, aqui chamada de texto 
dissertativo argumentativo (KOCH, 2016), começa com uma notícia23 do portal 
G1 com Maria da Penha em 2015, visto que, no dia anterior, a proposta de re-
dação do ENEM tratava da violência doméstica. O tema da unidade é “O mundo 
do trabalho” e não ficou claro o porquê de iniciar sobre a violência doméstica. 
Ao término do texto, há um roteiro para se fazer uma discussão oral não sobre 
o tema, o que seria importante, mas sobre a importância da abordagem de te-
máticas atuais no exame. Em seguida, fala-se da “dissertação em prosa”: 

O gênero solicitado aos candidatos nas redações do ENEM, de concursos vestibulares e outras ava-
liações de nível médio e superior chama-se dissertação em prosa, que tem muitas semelhanças 
com outros gêneros argumentativos, como o ensaio e o artigo de opinião (FARACO, 2016, p. 287, 
grifo do autor).

O autor faz esse comentário apenas e não busca, com o interlocutor, cons-
truir as características do texto dissertativo-argumentativo ou “dissertação em 
prosa” como denomina, nem se tece nenhum conceito e logo em seguida passa 
para o próximo texto que é um exemplo do gênero em questão. 

22 Não confundir com Carlos Alberto Faraco.
23 Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/10/redacao-do-enem-2015-plan-
tou-uma-semente-diz-maria-da-penha.html. 



O texto utilizado como exemplo é “Precisa-se de cidadãos”24 e fala do tema 
“Participação política: indispensável ou superada?”, proposto no vestibular da 
Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) de 2012. 

Figura 1 – Redação “Precisa-se de cidadãos”

[...]

Fonte: FARACO, 2016, p. 287-288.

No primeiro parágrafo desta, o autor constata que, apesar da consolidação 
das instituições políticas democráticas, não houve diminuição na participação 
social, mas seu aperfeiçoamento; no segundo, trata da realidade em que o go-
verno não consegue equilibrar o interesse público com o privado; no terceiro, 
cita que uma sociedade despolitizada aumenta a distância entre as ações do 
governo e o bem comum, enfatizando, no último parágrafo, o dever de se ter 
uma participação política.

Infere-se que, para o autor do livro didático, a participação política inicia-
-se pelo voto, pois logo após a redação há a seção “Para entender o texto”, com 
três questões que versam sobre a relação entre o título de eleitor e a participa-
ção social, além de possibilitar a discussão sobre outras formas de ações que 
contribuem com a sociedade. 

24 A redação está em páginas diferentes.



Na seção seguinte “As palavras no contexto”, atenta-se para o léxico utiliza-
do, como “plebiscito”, “neoliberal” ou “corporativismo”, bem como uso das as-
pas em palavras estrangeiras, citações e ironias. Porém há outros recursos que 
não foram explorados pelo livro: o uso do argumento de autoridade, ao citar 
Brecht no 3º parágrafo; a argumentação com base no raciocínio lógico, quando 
coloca uma relação de causa e consequência à politização e as conquistas para 
a população (FIORIN, 2015).

Para encerrar o trabalho com a redação, na “Linguagem e texto” questio-
na-se sobre a tese, os argumentos e a conclusão, como se vê abaixo: 

Figura 2 – Questões sobre a redação “Precisa-se de cidadãos” 

Fonte: FARACO, 2016, p. 289.

As questões 1, 2 e 3 são pertinentes e corroboram as ideias de Fiorin 
(2015, p. 241) ao citar que na “introdução enuncia-se o problema”; no “desen-
volvimento discute-se o problema e tenta-se resolvê-lo” e na “conclusão faz-se 
um balanço da discussão”. Essa é uma das formas mais usuais nas escolas e nos 
cursinhos pré-vestibulares, no entanto, se as definições de tese e a importância 
dos argumentos fossem discutidas logo após cada questionamento, contribui-
ria com mais eficácia na compreensão do texto e na introdução do estudo das 
características do gênero.



Nesse momento, no livro, passa-se para os tipos de raciocínios que o estu-
dante pode lançar mão para construir sua argumentação. Para o autor, pode-se 
se adotar dois procedimentos básicos: o raciocínio dedutivo e o indutivo (FA-
RACO, 2016). Já Koch (2016) cita que “a argumentação [...] é o resultado textual 
de uma combinação entre diferentes componentes, que exige do sujeito que 
argumenta construir, de um ponto de vista racional, uma explicação, recorren-
do a experiências individuais e sociais, num quadro espacial e temporal de uma 
situação com finalidade persuasiva.”

A partir desse momento, na seção “Diálogo com a literatura”, há textos que, 
de certa forma, tem preocupações com a argumentação. Trata-se de exemplos 
das tendências contemporâneas da literatura brasileira, desde o concretismo, 
passando pelo engajamento na Ditadura Militar, até produções da atualidade. 
Os textos (31 no total!) estão apenas como exemplos a serem utilizados a bel 
prazer do professor, pois não há nenhuma sugestão de trabalho com eles.

Para “assessorar” linguisticamente os estudantes na produção dos textos 
dissertativo-argumentativos, na seção “Língua-análise e reflexão”, se trata dos 
modalizadores e das orações subordinadas substantivas. 

Figura 3 – Início da seção Língua-análise e reflexão

Fonte: FARACO, 2016, p. 327.



Observe que, para o autor do livro didático, os modalizadores são a “ex-
pressão do ponto de vista do enunciador em relação a uma informação”, o que 
corrobora com as ideias de Koch (2016, p. 143) ao citar que servem para “ava-
liar o que foi dito como verdadeiro, obrigatório ou duvidoso”. No entanto, os 
autores diferem quanto aos efeitos de sentido. Para Faraco (2016), são: a cons-
tatação, o saber, a certeza, a média certeza, a fraca certeza, pressentimento/
suposição, a apreciação, a obrigação, a possibilidade, o desejo, a exigência, a 
declaração e a confirmação. São muitos itens listados para o estudante, segui-
dos de uma frase/exemplo, de forma descontextualizada. Já para Koch (2016), 
são apenas três: para avaliar um enunciado como verdadeiro ou então assi-
nalar o grau de certeza, para avaliar como obrigatório ou necessário o que foi 
dito, para exprimir a nossa avaliação das situações. No caso desta, há diversos 
trechos de textos que exemplificam os seus usos.

No livro didático tanto os modalizadores quanto as orações subordina-
das substantivas são tratados de forma tradicional, com frases soltas tanto nos 
exemplos como nos exercícios sem haver, de fato, a reflexão que compõe o títu-
lo da seção. Seria interessante a retomada da redação obervando, por exemplo, 
o uso da expressão “incorretamente” no primeiro parágrafo (ver Figura 1) para 
que os estudantes pudessem constatar as intencionalidades inerentes ao enun-
ciaador na produção do texto dissertativo-argumentativo.

No final, há a sugestão de duas produções: mesa-redonda e uma disserta-
ção em prosa. O suporte oferecido para a produção daquele está mais ancorado 
que o deste. Quanto ao gênero oral, sugere-se que os alunos ouçam a gravação 
da mesa redonda realizada na unidade anterior (a do livro) para observarem 
os recursos e os desvios nas falas, além do papel do mediador, ouvintes e aná-
lise do conteúdo discutido. Em seguida, o livro traz uma definição do gênero 
para se propor, enfim, um debate sobre o tema da redação do ENEM 2015 “A 
persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”. 

Quanto ao gênero escrito, sugere-se que o aluno imagine que vai prestar 
vestibular cuja redação seria sobre “suas perspectivas em relação à futura car-
reira profissional e ao mundo do trabalho” (FARACO, 2016, p. 335). Neste, há 
uma exposição da estrutura do texto dissertativo-argumentativo através da 
análise da redação da FUVEST: parágrafo inicial com a tese, argumentação em 
dois parágrafos, o último que retoma a tese, ausência de leitor definido e nor-
ma culta.

E, dessa forma, finaliza-se o trabalho e o capítulo do livro, enfatizando-se 
o que Koch e Fávero (1987) chamam de dimensão esquemática global (tese, 
argumentos, conclusão, por exemplo) e esquece-se de explorar os recursos lin-
guísticos e pragmáticos do texto, os quais muniriam os estudantes tanto para 



a imprescindível compreensão textual, quanto para a escrita da redação em 
situações intra e extraescolares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Ensino Médio do nosso país, entre outras questões relacionadas aos 
professores e alunos, há as seguintes realidades: muitos docentes não têm a 
formação inicial e continuada adequada e às vezes o livro didático é o único 
recurso teórico e prático a que eles têm acesso; os estudantes estão se pre-
parando para exercer uma profissão e/ou ingressar no Ensino Superior, e nos 
processos avaliativos e seletivos para tal exigem-se habilidades diversas tendo 
como principais a interpretação/compreensão e produção de textos, sobretu-
do o gênero dissertativo-argumentativo.

Considerando tais premissas, foi realizada uma discussão teórica sobre 
a tipologia argumentativa e o gênero supracitado, bem como uma análise de 
como estes são tratados no livro didático de Língua Portuguesa da coleção 
“Linguagem e interação” (Ática) e constatou-se que:

Quanto ao tipo textual: o estudo se centra na dimensão esquemática glo-
bal (KOCH; FÁVERO, 1987), direcionando os questionamentos e atividades de 
interpretação e produção para a tese, os argumentos e a conclusão; no que 
tange a dimensão linguística de superfície, tratou-se dos modalizadores e das 
orações subordinadas substantivas de forma descontextualizada, desconside-
rando recursos que possibilitariam uma maior compreensão dos textos e pro-
váveis subsídios para a redação; já a dimensão pragmática foi explorada na 
medida em que se contextualizou a redação, porém, seria importante realizar 
um debate sobre as diversas situações cotidianas nas quais utilizamos a argu-
mentação, por exemplo. Quanto ao gênero textual: o livro é compatível com a 
teoria estudada (FIORIN, 2015) através da discussão sobre a introdução, de-
senvolvimento e conclusão.

Nesse sentido, podemos concluir que o professor de Língua Portuguesa do 
3º ano do Ensino Médio, ao trabalhar com o texto dissertativo-argumentativo 
com esta coleção, terá que buscar outros recursos para preencher as lacunas 
do livro (se for o seu único recurso) e para auxiliar os alunos no processo de 
construção de sentidos e produção escrita.
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ANÁLISES DE REDAÇÕES 
NOTA MIL DO ENEM: 

uma massificação dos argumentos?
Renata Ingrid de Souza Paiva25

INTRODUÇÃO

Compreendemos que o contexto de produção textual do ENEM é um dos 
principais mobilizadores dos anos que antecedem o exame para os candidatos, 
principalmente, no tocante ao ensino de língua portuguesa nos anos finais do 
Ensino Médio quando os alunos se voltam para as expectativas de oportunida-
des nas tantas modalidades do ensino superior.

Com base nos impactos causados pelo exame, o presente artigo visa ao 
estudo analítico das redações nota mil com base na hipótese de massificação 
dos argumentos. Esse estudo parte de uma análise estrutural dos textos com 
base, também, nas cinco competências estabelecidas pelas normas do exame 
bem como da utilização da voz do outro como parte importante no desenvolvi-
mento dos textos. 

Para tanto, recorremos às contribuições de Charaudeau (2012) acerca da 
organização de textos argumentativos; Authier-Revuz (1990, 2004) com as re-
flexões da Heterogeneidade Enunciativa Mostrada; Adorno (2985) para o au-
xílio da construção do que apontamos como massificação; e Pêcheux (1995) 
para caracterizar o sujeito que estará por trás da autoria das redações.

A hipótese sugerida, a partir de uma análise preliminar, é a de que há uma 
massificação na escolha pela inserção da voz do outro de forma mostrada e 
marcada no que corresponde à introdução e/ou fechamento do raciocínio lógi-
co de um argumento. O corpus constitui-se de 32 (trinta e duas) redações dis-
tribuídas, igualmente, por quatro anos (2014, 2015, 2016 e 2017) e que foram 
obtidas por meio do site G1. Mas, para o presente artigo, por questões meto-
dológicas, analisaremos 8 (oito) redações, todas as redações do ano de 2014.

25 Graduada em Licenciatura em Letras   - Língua Portuguesa e Literaturas (UFRN). Especialista em Fundamentos 
Linguísticos para o Ensino da Leitura e da Escrita (UFRN). Mestranda em Estudos da Linguagem (UFRN). 
E-mail: renataidsp@gmail.com



Ademais, também foi feita uma reflexão a respeito do ensino de língua 
portuguesa nos últimos anos do Ensino Médio, uma vez que o exame supraci-
tado teve seu primeiro objetivo voltado para uma análise do EM anualmente. 
Essa reflexão foi baseada no que conseguimos perceber das escolhas dos alu-
nos para a composição das estratégias argumentativas, tomando como base o 
resultado dessas redações, pois, são modelos do que deve ser feito para a ob-
tenção da nota máxima, sempre atentando para a massificação dos argumentos 
que podemos observar nessas redações.

Para tanto, a análise da linguagem que foi proposta, a fim de estabelecer 
a funcionalidade da voz do outro como elemento decisivo e componente das 
estratégias argumentativas, foi dado a partir da perspectiva da Análise do Dis-
curso (AD). Diante disso, partimos do campo da AD que tem como objetivo o 
estudo do discurso para refletirmos sobre as questões que implicam aspectos 
ideológicos bem como do estudo do texto para, especificamente, analisarmos o 
texto, todo o contexto de produção e elementos pré e pós textuais.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para a compreensão da ancoragem teórica de nosso estudo, foi objetivado, 
nesta seção as teorias bases para abordar e definir os resultados encontrados.

1.1 Heterogeneidades Enunciativas

Para explicitar o cerne de nosso estudo que consiste, basilarmente, na 
Heterogeneidade Enunciativa Marcada, e na afirmação de que quase nenhum 
discurso é homogêneo, consideremos que “sempre sob as palavras, ‘outras pa-
lavras’ são ditas: é a estrutura material da língua que permite que, na lineari-
dade de uma cadeia (discursiva), se faça escutar a polifonia não intencional de 
todo discurso” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 28). E, com base nisso, apontamos 
a heterogeneidade mostrada ocorrendo quando “No fio do discurso que, real 
e materialmente, um locutor único produz, um certo número de formas, lin-
guisticamente detectáveis no nível da frase ou do discurso, inscrevem, em sua 
linearidade, o outro” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 12).

Ademais, também compreendemos que a Heterogeneidade Mostrada pode 
ser marcada ou não marcada. Sendo a marcada formas explícitas, formas que 
podem ser facilmente recuperadas por meio de marcas linguísticas, exemplo 
dessas formas encontramos o discurso direto, indireto, a modalização autoní-
mica, a autonímia, as aspas, a glosa, o itálico e a entonação. Por outro lado, exis-
tem também as formas não marcadas que cabem ao receptor reconhecimento 
ou interpretação, pois elas não estão explícitas no texto, como exemplo temos 



o discurso indireto livre, ironia, antífrase, alusão, pastiche, imitação, metáforas, 
jogos de palavras e reminisciência.

1.2 Organização do Texto Argumentativo

Quanto à organização do Texto Argumentativo recorremos a Charaudeau 
(2012). Sabemos que a argumentação foi feita como arte de seduzir desde a 
Antiguidade clássica e que, ao longo do tempo, foi categorizada em partes per-
tencente ao raciocínio onde seria livre das 5 concepções da psicologia humana 
e, por outro lado, constituinte da persuasão que se configura na capacidade em 
conquistar o outro pelo sentimento afetivo. 

Compreendamos, antemão, em que consiste a Argumentação para Charau-
deau (2012, p. 205):

c)  Para que haja argumentação, é necessário que exista: 
–  uma proposta sobre o mundo que provoque um questionamento, em 

alguém, quanto à sua legitimidade [...]. 
–  um sujeito que se engaje em relação a esse questionamento (convic-

ção) e desenvolva um raciocínio para tentar estabelecer uma verda-
de (quer seja própria ou universal, quer se trate de uma simples acei-
tabilidade ou de uma legitimidade) quanto a essa proposta. 

–  um outro sujeito que, relacionado com a mesma proposta, questio-
namento e verdade, constitua-se no alvo da argumentação. Trata-se 
da pessoa a que se dirige o sujeito que argumenta, na esperança de 
conduzi-la a compartilhar da mesma verdade (persuasão), sabendo 
que ela pode aceitar (ficar a favor) ou refutar (ficar contra) a argu-
mentação. (grifos do autor).

E, no que diz respeito à organização do “dispositivo argumentativo” ou 
texto argumentativo, temos que é dividido em três momentos. Momentos que 
constituem o propósito que seria a proposta, a proposição e a persuasão. E, 
nesse quadro, notamos que para que a argumentação se desenvolva é, antes, 
preciso que se prove a veracidade do propósito a partir do desenvolvimento de 
um quadro persuasivo e, só então, a proposição complementará, pois sozinha 
não seria suficiente.

1.3 Constituição do Sujeito Autor 

Por trás das redações, existem sujeitos responsáveis por esses textos. E, 
para determinar o lugar desse sujeito, recorremos a Pêcheux (1995), que de-
termina o sujeito a partir da reflexão:



Podemos resumir o que precede dizendo que, sob a evidência de que “eu sou realmente eu” (com 
meu nome, minha família, meus amigos, minhas lembranças, minhas ‘ideias’, minhas intenções e 
meus compromissos) (PÊCHEUX, 1995, p. 159).

Com base nisso, entenderemos o sujeito ocupando um lugar estratégico 
que é constituído pelas ideologias em que está emergido bem como é clivado 
de tal modo que faz escolhas a partir de seus interesses.

1.4 Massificação

A partir do que podemos depreender da reflexão de Adorno (1985) em “A 
dialética do esclarecimento”, o fenômeno tratado como “Indústria Cultural” é o 
que nos liga ao nosso intuito da criação de um conceito específico para explici-
tar a massificação sugerida. A Indústria Cultural retrata uma cultura de massa 
que surge a partir de uma enganosa sensação de consumo. Esse consumo é 
satisfatório para interesses bem maiores que os particulares. Trazendo para a 
nossa questão, podemos compreender que, essa indústria cultural em paralelo 
ao nosso objeto, constata o quanto a sensação que sugere a mobilização da 
massa predomina em detrimento, no nosso caso, das próprias experiências e 
repertório estrutural e conteudístico dos alunos. 

2. METODOLOGIA

A pesquisa em andamento que resultou neste artigo é pautada no pressu-
posto fundamental da Análise do Discurso. E, para tanto, o corpus selecionado 
segue os parâmetros solicitados por essas vertentes. 

Com base nisso, selecionamos 8 (oito) redações de 2014, espelhos envia-
dos por alunos que tiraram a pontuação máxima, nota mil, disponibilizadas 
pelo G1. Essa escolha corrobora para termos, além de algumas questões mais 
pontuais sobre a forma que os alunos estão se dispondo a inserção mostrada 
da voz do outro bem como complementa a reflexão a respeito do ensino de lín-
gua portuguesa nos anos finais do Ensino Médio, a partir dos discursos a que 
esses alunos veem sendo submetidos. 

Observaremos, a partir disso, nas redações selecionadas, a forma com que 
estão estruturadas, apontando para a Heterogeneidade Enunciativa Mostrada 
como instrumento determinante da sequência argumentativa, uma vez que o 
gênero pedido é caracterizado como sendo um texto argumentativo. Após a 
análise textual e, também, de cunho comparativo por entre as redações, fare-
mos, a partir dos dados obtidos, as reflexões citadas anteriormente. 

Ademais, é importante esclarecer, quanto ao tipo de pesquisa realizada, 
que esta considera, no que diz respeito à análise dos dados, aspectos quantita-



tivos e qualitativos: os primeiros consideram a mensuração do número de ocor-
rências da inserção da voz do outro em cada redação e entre elas de forma com-
parativa; enquanto os segundos levam em conta a verificação das motivações 
para tais ocorrências, baseadas em aspectos linguísticos e extralinguísticos.

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Para esta análise, intitulamos as redações de 2014 como R1, seguida de 
letras (em sequência) para diferenciá-las. Sendo assim, teremos R1A, R1B, R1C, 
R1D, R1E, R1F, R1G e R1H. 

A proposta de redação, em 2014, foi “Publicidade infantil em questão no 
Brasil.”. Os temas da redação valem como norte para que façamos ligações pos-
síveis com a Heterogeneidade Enunciativa Marcada que seja mais pertinente 
nas redações. Buscando, dessa forma, linhas próximas, no sentido ideológico, 
com os temas supracitados. 

A redação é avaliada a partir de cinco competências – para cada compe-
tência, é atribuída uma pontuação de 0 a 200 pontos –, que são elas: 

Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da lín-
gua portuguesa. 

Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos 
das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites 
estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. 

Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informa-
ções, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 

Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção da argumentação.

Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abor-
dado, respeitando os direitos humanos.

Observemos, então, a redação R1A:

“Por um bem viver

‘O ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças’. A 
frase do sociólogo Gilberto Freyre deixa nítida a relação de cuidado que uma 
nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, é válido 
analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contri-
buir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil.

É importante pontuar, de início, que a abusiva publicidade na infância muda 
o foco das crianças do que realmente é necessário para sua faixa etária. Tal si-



tuação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens ma-
teriais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e acabam por 
desvalorizar a cultura imaterial, passada através das gerações, como as brinca-
deiras de rua e as cantigas. Prova disso são os dados da UNESCO afirmarem que 
cerca de 85% das crianças preferirem se divertir com os objetos divulgados 
nas propagandas, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo 
está “nascendo” desde a infância.

É fundamental pontuar, ainda, que o crescimento do Brasil está atrelado ao 
tipo que infância que está sendo construída na atualidade. Essa relação existe 
porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere 
ao consumo, como às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada 
à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em 
comprar. Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que 
fazemos no presente parece fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar 
que a publicidade infantil se torne abusiva, pois as crianças devem lidar da me-
lhor forma com o consumismo.

Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva in-
fluencia de maneira negativa tanto a infância em si como também o Brasil. É 
preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplica-
ção de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das 
faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Ju-
ventude. Além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais 
e pelas escolas a terem um maior hábito de ler, através de concessões fiscais às 
famílias mais carentes, em livrarias e papelarias, distando um pouco do padrão 
consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais 
conscientes. Afinal, como afirmou Platão: “o importante não é viver, mas viver 
bem”.

Tenhamos as partes em negrito, na ordem, como tese, argumento um e 
argumento dois. As partes em vermelho remetem a heterogeneidade enuncia-
tiva marcada, enquanto a parte sublinhada à proposta de intervenção. Temos, 
ainda, a parte grifada na cor laranja que diz respeito à recorrência da inserção 
da responsabilidade do Estado presentes em todas as redações analisadas.

Observamos que a redação possui quatro parágrafos com uma média de 6 
linhas, seguindo a sequência de tese no primeiro parágrafo, segundo e terceiro 
parágrafos com argumentos, um em cada, e último parágrafo com a proposta 
de intervenção. Essa redação corresponde ao encontrado na maioria dos casos, 
exceto em duas que tiveram cinco parágrafos, sendo uma delas com um pará-
grafo de reflexão após a proposta de intervenção.

Quando atentamos para a inserção das vozes de outros, compreendemos 
que a recorrência das escolhas não é baseada em vozes específicas do assunto. 



Nas redações analisadas, podemos encontrar, dentre outros, Gilberto Freyre, 
Foucault, Marx, Platão e Gandhi, é interessante destacar que essas vozes não 
são voltadas para o assunto abordado, mas para reflexões gerais e adaptadas. 

Vejamos, nas redações R1B e R1C trechos da inserção da voz alheia grifa-
dos de vermelho:

A partir da mecanização da produção, o estímulo ao consumo tornou-se um 
fator primordial para a manutenção do sistema capitalista. De acordo com Karl 
Marx, filósofo alemão do século XIX, para que esse incentivo ocorresse, criou-se o 
fetiche sobre a mercadoria: constrói-se a ilusão de que a felicidade seria alcança-
da a partir da compra do produto.

O sociólogo Michel Foucault afirma que “nada é político, tudo é politizável, 
tudo pode tornar-se político”. A publicidade politiza o que é imprescindível ao 
consumidor à medida que abarca a função apelativa associada à linguagem em-
pregada na disseminação da imagem de um produto, persuadindo o público-alvo 
a adquiri-lo.

Nesses trechos, podemos representar as escolhas dessas inserções. O ar-
gumento de autoridade, nas redações, é recorrente nas posições de introdução 
ou fechamento de ideias. Essa recorrência corrobora com a questão da necessi-
dade de um argumento largamente “conhecido” para que o teor argumentativo 
das redações seja efetivado.

Outra questão abordada em nossa análise diz respeito a proposta de inter-
venção, observamos que em todas as redações há a presença de alguma atri-
buição ao governo, como podemos observar nos seguintes trechos:

Por fim, o Estado deve regular os conteúdos veiculados nas campanhas pu-
blicitárias, para que essas não tentem convencer pessoas que ainda não têm o 
senso crítico desenvolvido.

É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da 
aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites 
das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da 
Juventude.

Como forma de solucionar esse conflito, o governo federal pode criar leis 
rígidas que restrinjam a publicidade de bens não duráveis para crianças.

Logo, o Estado deve estabelecer um limite para os comerciais voltados ao 
público infantil por meio da proibição parcial, que estabelece horários de trans-
missão e faixas etárias.

O governo deve investir em políticas públicas que atuem como construto-
ras de uma “consciência mirim”, através de meios didáticos a fomentar a imagi-
nação da criança, orientando-a na recepção de informações que a cercam. 



Cabe aos pais, cobrarem ações do governo – criação de leis mais rigo-
rosas – além de agirem diretamente na formação e educação de consumo dos 
filhos: impondo limites e dando noções financeiras ainda enquanto jovens. 

Deve partir do Governo uma adequação ao projeto pedagógico brasileiro: 
aulas de filosofia e sociologia, colocadas na base da escola, ensinariam aos jovens 
como a mídia de comporta. 

A proteção das crianças brasileiras quanto às investidas do mercado deve, 
portanto, ser promovida não apenas pelo Estado, mas também por aqueles 
que são responsáveis por sua formação. Ao primeiro cabe apresentar proje-
tos de lei que limitem o teor persuasivo das propagandas. 

É fatídico o quanto essa recorrência exprime uma massificação argumen-
tativa e não apenas estrutural. Pois, ligamos a essa recorrência o êxito dessas 
redações que, anualmente, são disponibilizadas como espelhos modelos e su-
gerem a necessidade da preservação de alguns elementos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nisso, concluímos que em todos os anos há uma padronização 
estrutural que não é atribuída em sua totalidade ao que solicitam as cinco com-
petências; que há, também, uma recorrência da utilização da inserção explícita 
da voz alheia para compor a sequência argumentativa baseada no fechamento 
ou na introdução de argumentos; por fim foi, também, observado uma reinci-
dência da construção de uma “forma” de redação moldada e pré-estabelecida 
contribuindo para que os candidatos, nos anos preparatórios para o exame, 
ativem a necessidade de moldar o texto e explicitar a voz do outro de forma de-
cisiva no mecanismo de sustentação de seus argumentos para que seus textos 
ocupem a posição de redações “modelo”, aqui tidas com a nota máxima.
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UM OLHAR REFLEXIVO SOBRE O PROCESSO 
DE REESCRITA EM CONTOS DE MISTÉRIO 
PRODUZIDOS POR ALUNOS DO 9º ANO
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RESUMO: O processo de ensino-aprendizagem amplia as habilidades cog-
nitivas dos indivíduos para ler e escrever. Nessa construção de conhecimento, a 
escola desempenha um papel essencial, uma vez que ela contribui para desen-
volver, no aprendiz, a capacidade de interagir diferentes meios sociais através 
de textos orais e escritos. É no momento de reescrita que o aluno se encontra 
no processo de geração de sentidos, os quais vão embasando seu discurso e 
produzindo texto coeso e coerente. Embasado na perspectiva do ISD, este es-
tudo visa olhar para a produção textual de aprendizes do 9º ano do Ensino 
Fundamental no processo de reescrita do gênero conto de mistério, analisando 
a textualidade do ponto de vista da coesão referencial com reflexos na coerên-
cia. Para essa abordagem, temos como aportes teóricos: Antunes (2003), abor-
dando o desenvolvimento da competência escrita; Geraldi (2003) e Marcuschi 
(2008), tratando o gênero e a textualidade como objeto de ensino na escola; 
Ruiz (2015), discutindo o papel da reescrita. O percurso metodológico foi de-
senvolvido a partir de uma sequência didática construída por módulos suge-
ridos por Dolz, Noverraz e Schneunwly (2011). O corpus da pesquisa são os 
contos produzidos pelos alunos, os quais passaram por três etapas de reescrita 
consecutivas: a primeira sobre o olhar do próprio aprendiz; as seguintes, sob 
a orientação da professora, por meio de atividades em grupo, vídeo e revisão 
individual com correções textual-interativas. A análise coletada será avaliada 
através da grade de critérios apresentada por Dolz, Gagnon, Decândio (2011) 
a qual ressalta a importância de observar no texto do aluno a coesão e a coe-
rência. Acreditamos que este trabalho na escola terá desdobramento social re-
levante, pois os alunos serão conduzidos a (re)escreverem textos significativos 
socialmente, contribuindo, desta forma, com o desenvolvimento da habilidade 
escrita de todos os aprendizes.

Palavras-chave: reescrita, coesão referencial, coerência.



INTRODUÇÃO 

O ensino da língua portuguesa contempla quatro eixos norteadores fun-
damentais para que o aprendiz desenvolva as competências e as habilidades 
necessárias para interagir em diferentes contextos comunicativos são eles: a 
leitura, a produção de textos escritos, a oralidade e a análise linguística. Nesta 
pesquisa, procuramos focalizar a produção de textos escritos sob o ponto de 
vista da reescrita textual, visto que escrever é uma atividade complexa, que exi-
ge o domínio de diferentes habilidades linguístico-cognitivas. Ao produzir um 
texto, o aprendiz ativa os conhecimentos cognitivos, linguísticos e sociais, e são 
eles que estabelecem a coerência e a coesão textual. O ato de escrever, segundo 
Antunes (2003), compreende três etapas: planejar, escrever e reescrever. Cada 
uma delas desempenha uma função específica e deve ser respeitada, a fim de 
que o propósito comunicativo seja alcançado.

A escola é um espaço onde o aprendiz se desenvolve no processo ensi-
no-aprendizagem. É nela que a comunicação oral e escrita se amplia, produ-
zindo novas formas de conversação que conduzem à produção de gêneros 
novos (SCHINEUWLY; DOLZ, 2011 p. 66-67). Segundo Dolz, Gagnon, Decândio 
(2011), os gêneros são instrumentos de referência indispensáveis para o ensi-
no porque é através deles que a escola constrói um conjunto de herança social 
inscrito nas redes da intertextualidade. Os autores reafirmam seu pensamento 
ao citar que “aprender a produzir uma diversidade de textos, respeitando as 
convenções da língua e da comunicação, é uma condição para a interação na 
vida social e profissional” (2011, p. 13).

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997, p. 48), “para 
aprender a escrever, é necessário ter acesso à diversidade de textos escritos, 
testemunhar a utilização que se faz da escrita em diferentes circunstâncias, de-
frontar-se com as reais questões que a escrita coloca”. Como podemos consta-
tar, o processo de ensino-aprendizagem é muito amplo e requer planejamento 
com compromisso social e responsabilidade. Cabe à escola ampliar de maneira 
processual, durante o Ensino Fundamental, os saberes adquiridos socialmente, 
a fim de que cada aprendiz seja capaz de produzir diferentes textos de maneira 
eficaz nas mais variadas situações sociais.

É essencial que o aluno perceba-se como autor, pois a posição de autoria 
o habilita a por no papel os conhecimentos adquiridos social e culturalmente 
através de suas experiências. As operações que ele faz ao produzir um texto, 
dentro do âmbito escolar, devem levar em consideração o conhecimento de 
mundo expresso durante a elaboração, planificação, textualização, releitura, 
revisão e reconstrução do texto, pois as marcas linguísticas deixadas no texto 
servirão de ponto de partida para o professor mediador tornar o ensino-apren-
dizagem mais significativo para cada aprendiz.



Dentro desse contexto, procuramos direcionar o olhar para a reescrita do 
gênero conto de mistério, focando a textualidade do ponto de vista da coesão 
referencial com reflexos na coerência das produções dos alunos do 9º ano do 
ensino fundamental. Partindo desse propósito, foi elaborada uma proposta de 
intervenção pedagógica, a qual encontra-se em andamento, com a finalidade 
de observar os avanços e identificar as dificuldades encontradas pelos apren-
dizes no que diz respeito à textualização e à finalidade comunicativa. O corpus 
da pesquisa são as produções textuais dos aprendizes, que passarão por três 
momentos de reescrita. Os dados selecionados para a análise serão avaliados 
dentro da grade de critérios apresentada por Dolz, Gagnon, Decândio (2011), 
os quais propõem observar se as produções escritas dos alunos fornecem con-
teúdo próprio do gênero e se os alunos sabem introduzir e concluir a narrativa 
de maneira coesa e coerente.

Diante dessas proposições, acreditamos na relevância deste projeto visto 
que a nossa participação nesta pesquisa como coautor do texto do aluno, con-
duzindo-o passo a passo a pensar e a refletir sobre sua produção textual é uma 
interação indispensável para a reelaboração do texto que garanta aos alunos as 
aprendizagens necessárias para tecerem um texto coeso e coerente.

1. O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA ESCRITA

O ato de escrever engloba uma série de competências com as quais o 
aprendiz organiza as ideias gravadas em sua memória, baseadas em experiên-
cias do seu contexto social. Esta ação reforça o modelo ideológico defendido 
por Street (2006) sobre a relação do letramento com as práticas sociais de lei-
tura e escrita.

Ao escrever, o indivíduo transcreve para o papel a sua organização men-
tal, ou seja, seu pensamento sobre o que lhe é proposto, expressando assim 
as competências adquiridas ao longo da sua escolaridade. Segundo Antunes 
(2003), o ato de escrever compreende etapas distintas e integradas como: pla-
nejamento, operação e revisão. Isso implica em afirmar que cada uma delas 
apresenta funções específicas. Portanto, o sujeito-autor precisa tomar uma sé-
rie de decisões para que seu texto cumpra diferentes funções sociocomunicati-
vas. Vejamos cada uma de acordo com Antunes (2003, p. 54-56):

a)  Planejamento - nesta primeira fase da escrita, o sujeito-autor delimita 
o tema, elege os objetivos, escolhe o gênero, delimita os critérios de 
ordenação de ideias, prevê as condições de seus leitores e a forma 
linguística que seu texto vai assumir.

b)  Operação (hora de registrar o que planejou) é o momento de decidir 
a ordem lexical e sintático-semântico, ou seja, escolher as palavras e 



as estruturas das frases que foram planejadas. A reflexão e a atenção 
são necessárias para que haja coerência e coesão textual, a fim de que 
seu texto se torne significativo.

c)  Revisão e reescrita – é o momento de analisar o que foi escrito, a fim 
de observar se os objetivos foram cumpridos, avaliar a continuidade 
temática, a coerência, o encadeamento das ideias, a ortografia, a pon-
tuação.

Nesta fase o aluno comete várias rasuras à procura da melhor forma de 
dizer, mas isto é necessário para que ele desenvolva a habilidade escrita.

O ensino escolar se organiza em uma perspectiva histórica e cultural, por 
isso tomada do gênero como objeto de ensino é importante, pelo fato de ele ser 
um instrumento cultural passível de didatização. Nesse sentido, é necessário 
que a escola crie contextos de produção, efetuando múltiplos e variados exer-
cícios de expressão oral e escrita em situações diversas de comunicação, a fim 
de desenvolver no aprendiz a competência comunicativa. 

2. O GÊNERO COMO OBJETO DE ENSINO NA ESCOLA

O processo de ensino-aprendizagem amplia as habilidades cognitivas dos 
indivíduos para ler e escrever. Nesse contexto, a escola desempenha um papel 
essencial nessa construção de conhecimento, uma vez que ela contribui para 
desenvolver no aprendiz a capacidade de interagir em diferentes meios sociais 
através de textos orais e escritos. Como “O texto é o aspecto visível e concre-
to da manifestação de discurso e gênero” (BEZERRA, 2017, p. 31), é impres-
cindível que o estudante produza textos significativos em diversas áreas do 
conhecimento. 

Na sala de aula, o texto está sempre presente nas atividades realizadas pe-
los aprendizes como objeto de leitura, reflexão da língua e de produção textual, 
por isso é imprescindível que o horizonte dos aprendizes seja ampliado e que 
as aulas de leitura e produção textual sejam significativas para eles. O linguista 
e professor Geraldi (2003, p. 104) define o texto escrito como “uma sequência 
verbal escrita e coerente, formando um todo acabado, definitivo e publicado”. 
Partindo desse ponto de vista, o autor enfatiza que é para o outro que se produz 
o texto, e, por este motivo, um texto não é fechado em si mesmo, pelo contrário, 
ele é um objeto que aponta para o fechamento e abertura de sentidos. Para este 
autor, a produção de um texto, seja ele oral ou escrito, é ponto de partida e de 
chegada de todo processo de ensino-aprendizagem. É através do texto escrito 
do aluno que o professor tem a oportunidade de desenvolver um trabalho sis-
temático que atenda às necessidades de uma classe heterogênea. Portanto, é 
preciso que a escola conduza seus aprendizes a construir textos significativos, 



ou seja, textos que dialoguem com seus interlocutores. Para que isso aconteça, 
é necessário que, ao produzir diversos gêneros textuais, “o aluno tenha o que 
dizer, uma razão para dizer, tenha a quem dizer, escolha estratégias para reali-
zar”, se comprometa com seu enunciado (GERALDI, 2003 p. 160).

Koch (2014, p. 30) ressalta que “o sentido não está no texto, mas se cons-
trói a partir dele”. A autora ainda chama atenção para o fato que se constrói um 
sentido e não o sentido de acordo com o contexto vivido entre os interlocutores.

Diante das diversas concepções de textos, percebemos que o trabalho com 
a linguagem vem se caracterizando cada vez mais pela presença do texto. O 
momento de interlocução deve comandar de forma dialógica a reflexão em sala 
de aula, a fim de que o sujeito leitor compreenda o sentido do texto lido, sen-
do capaz de produzir sentidos. O olhar voltado para o texto conduz o leitor a 
descobrir outras formas de pensar que podem ser semelhantes ou opostas as 
suas. Isso faz com que apareçam novas construções do pensamento. Marcuschi 
(2008) define o texto como unidade comunicativa que obedece a um conjunto 
de critérios de textualização proposta de sentido que se completa com a parti-
cipação do leitor/ouvinte. 

De acordo com o autor supracitado, a textualidade é o resultado de um 
processo de textualização a qual emerge de um contexto sociointerativo. Ele 
ainda ressalta que a textualidade apresenta três pilares: o autor, o leitor e o 
texto. Vale salientar que o autor e o leitor são sujeitos sociais, portanto, o texto 
está inserido dentro de um contexto social conectando as atividades sociais, os 
conhecimentos linguísticos e os conhecimentos de mundo. Marcuschi (2008) 
explica que a coesão referencial dá continuidade baseada na forma, e a coerên-
cia dá continuidade baseada no sentido do texto. 

3. O PAPEL DA REESCRITA

Escrever é um trabalho que envolve um fazer e um refazer constante, por-
tanto, revisar um texto significa ler, reler, avaliar, reformular o que já foi dito, 
permitindo ao autor ver o próprio texto sobre outra ótica, colocando-se no lu-
gar do seu leitor, prevendo as melhores estratégias para o ato do dizer (VAL; 
ROCHA, 2008), reformulando, suprimindo ou acrescentando informações per-
tinentes ao texto proposto, contudo, sem alterar o propósito comunicativo.

Ao reescrever um texto, o sujeito-autor provoca o diálogo interativo com 
seu próprio texto fazendo modificações na micro e na macroestrutura textual. 
Esta ação está presente ao longo de todo processo de textualização, incidin-
do sobre os processos ortográficos, morfossintáticos, semânticos, gráficos os 
quais devem ser orientados pelo professor mediante a correção interventiva 
na qual o professor se torna coautor do texto do aluno (Ruiz, 2015). Esse tipo 



de intervenção focaliza os problemas tipicamente globais de macroestrutura 
textual, preocupando-se com os efeitos de sentido do próprio dizer. Isso impli-
ca em reafirmar o discurso de Ruiz (2015, p. 181) de que “a prática de correção 
nasce, portanto, de um encontro entre sujeitos (aluno, professor e outros) em 
processos linguísticos que se prestam para produzir significação em episódios 
de interação pessoal ideológico”.

Dentro desse contexto, é importante salientar que o aluno deve ter em 
mente que o texto precisa ser revisto e refeito, ou seja, escrever é também rees-
crever (SCHNEUWLY; DOLZ, 2011). É no momento de reescrita que o aluno se 
encontra no processo de geração de sentidos, os quais vão embasando seu dis-
curso e produzindo texto coeso e coerente. Nessa perspectiva, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais objetivam que os aprendizes devem: “Produzir textos 
escritos, coesos e coerentes, entre os gêneros previstos para o ciclo, ajustado a 
objetivos e leitores determinados” (BRASIL, 1997p. 80). É a partir da atividade 
de revisão que o professor pode direcionar melhor o ensino da língua escrita, 
pois, ao se debruçar no texto do aprendiz, é necessário fazer várias reflexões 
que podem ser individual ou coletiva. Essas reflexões permitem que o profes-
sor e o educando analisem juntos a organização de ideias, os procedimentos 
de coesão, a ortografia, a pontuação entre outros pontos relevantes ao ensino 
da língua. Nesse contexto, os PCN enfatizam a necessidade da revisão textual 
dentro da prática educativa a qual deve ser organizada de maneira progressi-
va onde o aluno seja capaz de: “revisar seus próprios textos a partir de uma 
primeira versão e, com ajuda do professor, redigir as versões necessárias até 
considerá-lo suficientemente bem escrito para o momento” (1997p. 80).

Percebemos que o ato de escrever e reescrever requer dedicação e esforço 
daquele que se dispõe a fazer uma produção escrita, pois todo texto precisa ser 
planejado, escrito e revisado. A prática da revisão deve ser algo natural entre 
os alunos, pois na medida em que eles forem entendendo a importância de 
refazer seus textos, quantas vezes for necessário, haverá um aperfeiçoamento 
do conteúdo exposto, o qual estabelecerá uma maior interação entre os inter-
locutores, ampliando assim o domínio da modalidade escrita.

Antunes (2003) e Barbeiro e Pereira (2007) afirmam que, ao escrever, o 
indivíduo realiza várias ações no decorrer desse processo: a planificação, a tex-
tualização e a revisão. Na planificação, o autor gera e organiza as ideias men-
talmente, além de definir os objetivos. Na textualização ocorre a materialização 
das ideias e dos objetivos do texto escrito, explicitando o conteúdo através de 
articulações linguísticas organizadas em parágrafos. Já a revisão não se limita a 
verificar apenas aspectos gráficos e ortográficos, mas é marcada pela reflexão 
do texto produzido. Ela tem como finalidade aperfeiçoar o conteúdo exposto 
no texto. Esses três processos ocorrem de maneira subsequente durante o pro-
cesso de escrita e são essenciais ao desenvolvimento da produção textual.



Em síntese, escrever envolve a integração de vários níveis de conhecimen-
to: linguístico, cognitivo e social. Durante todo processo de escrita, o aluno-
-escritor lança mão da sua cognição ao refletir antes e durante o processo de 
escrita textual, pois ele é conduzido a tomar decisões continuamente no nível 
micro e macro da construção textual, durante as releituras e reescritas. É pre-
ciso que haja desenvolvimento das habilidades metacognitivas de planejamen-
to, monitoramento, revisão e avaliação da produção textual para que o texto 
produzido atinja seu objetivo sociocomunicativo. Nesse contexto de produção, 
ratificamos o pensamento de Leal e Brandão (2006, p.40) de que “para produ-
zir textos de boa qualidade, devemos possibilitar aos alunos que aprendam a 
comprometer-se mentalmente e trabalhar cada uma das diferentes etapas do 
processo de produção”. Segundo as autoras, as ideias desenvolvidas mental-
mente como pré-texto habilitam o aprendiz a se tornar um escritor experiente.

Para que o aluno internalize que a revisão textual é parte integrante do 
processo de produção, é necessário que haja um trabalho sistemático que con-
duza o aluno a pensar enquanto escreve, desenvolvendo, assim, a atividade me-
talinguística de maneira que os aprendizes sejam capazes não só de escrever, 
mas de interagir através da escrita.

Esses procedimentos embasam o conhecimento que precisa ser adicio-
nado progressivamente à produção textual, a fim aperfeiçoar a competência 
escrita. É preciso, portanto, que o aluno, ao concluir o Ensino Fundamental e 
Médio, perceba que escrever textos adequados e relevantes é uma tarefa que 
requer esforço, dedicação, persistência, orientação, exercícios, práticas, rasu-
ras e que todo texto é passível de alterações pelo seu autor, professor e outros 
pares.

4. PROCEDIMENTOS DE DIDATIZAÇÃO

Este estudo se caracteriza como pesquisa-ação, cujo objetivo é melhorar o 
contexto pesquisado através do esforço interativo. O lócus é uma Escola pública 
do Ensino Fundamental, cujo público alvo são trinta alunos do 9º ano. O per-
curso metodológico, que se encontra em andamento, está sendo desenvolvido 
a partir de uma sequência didática construída por módulos sugeridos por Dolz, 
Noverraz e Schneunwly (2011). 

Figura 1: Sequência didática

Fonte: Dolz, Novarraz e Schneuwly (2011, p. 83)



Para promover a adesão dos alunos ao projeto, foram realizadas algumas 
estratégias motivadoras como:

● Diálogo sobre a preferência de escrita textual dos alunos.
● Visita à biblioteca para leitura deleite de contos de mistério.
● Roda de conversa sobre as leituras.
● Apresentação do projeto

Para que o aprendiz consiga desenvolver e organizar as ideias, é impres-
cindível que, antes de escrever, ele conheça o gênero, sua funcionalidade e ca-
racterísticas constitutivas (JUNIOR; CARVALHO, 2015). Assim ratificamos o 
pensamento de Camara Júnior (1977 apud JUNIOR; CARVALHO, 2015, p. 32) 
“Ninguém é capaz de escrever bem, se não sabe bem o que vai escrever”. Para 
isso são necessárias a leitura e a análise de vários contos de mistério, não de 
forma imposta, mas prazerosa, uma vez que de forma democrática os alunos 
escolheram o gênero literário que desejavam ler.

Após a apresentação e a fase motivadora, foi solicitada ao aluno a primeira 
produção textual. O aluno foi orientado a planejar e a elaborar seu conto de 
mistério, fazendo um rascunho das suas primeiras ideias de produção. Para 
isso foram sugeridas as seguintes etapas:

1) Caracterizar o lugar onde desenvolverá a ação.
2) Caracterizar os personagens.
3) Pensar no desenvolvimento da história.
4) Criar um conflito que cause certo “medo/suspense” no leitor.
5) Criar um momento máximo de tensão – o clímax.
6) Solucionar o problema – resolver o conflito.
7) Mostrar o desfecho contando como ficou a situação.

Nos módulos subsequentes, o aluno fez revisões do próprio texto até che-
gar à versão que considerou adequada ao propósito comunicativo.

No primeiro módulo, os estudantes receberam o conto “A dona da pensão”, 
de Roald Dahl, sem o título, para que eles escrevessem um título adequado ao 
texto. A proposta dessa atividade pauta-se na concepção de Chave (2000) de 
que “O título é um fator estratégico da articulação do texto, pois, quando lido 
em primeiro plano, orienta a interpretação”. Logo após, a professora pesquisa-
dora socializou a versão original do conto para que eles analisassem qual(is) 
título(s) foi/foram mais adequado(s) ao contexto da leitura.

No mesmo módulo na aula posterior, os estudantes receberam o conto de 
mistério “O quadro do palhaço”, de Fernando Ferric, com desenvolvimento e 
conclusão para que eles, em dupla, introduzissem a história. Em seguida, a pro-
fessora leu a versão original e juntos analisaram as produções escritas por eles.



No segundo módulo, foram desenvolvidas várias atividades com enfoque 
na coerência e coesão como: organização da sequência lógica do texto “O mis-
tério do homem de preto de Luiz Lanzieri; exibição do vídeo “Palavra puxa pa-
lavra-coesão”; recortes das produções inicial dos amigos, revisão e reescrita 
dos trechos dos textos; e socialização das produções. 

No terceiro módulo, os alunos reescreveram a versão final da produção 
inicial sob a orientação da professora, por meio de correções textual-interativa 
através de bilhetes que estabeleceram uma interlocução entre professor-alu-
no, resolvendo, classificando ou indicando os problemas do texto. A grade de 
critérios que analisou os contos observou, entre outros fatores, a coerência e 
coesão referencial.

O quarto módulo se caracteriza pelo momento final do projeto, o qual está 
em andamento. Nele será solicitado ao aluno a ilustração da sua produção que 
deverá ter coerência com o texto verbal. Os textos serão editados e apresenta-
dos em uma manhã de autógrafo na escola.

A culminância, com a edição do livro e uma manhã de autógrafo, é um mo-
mento relevante aos estudos do gênero conto, pois o propósito comunicativo 
está integrado ao contexto social de modo que o processo de ensino aprendiza-
gem se torne mais significativo para o aprendiz.

CONCLUSÃO

O ensino de língua portuguesa instiga os docentes a promoverem momen-
tos frequentes de leitura e escrita envolvendo os mais diversos gêneros tex-
tuais. É interessante que a escola, desenvolva ações interventivas de produção 
textual pelas quais o aprendiz sinta-se sujeito do próprio dizer, escrevendo 
textos socialmente relevantes. Cabe ao professor proporcionar aos alunos os 
saberes necessários para que haja uma aprendizagem sólida, a fim de que o 
aprendiz produza textos expressivos, cuja função social se estabeleça na inte-
ração de seus interlocutores, tornando-se assim um escritor experiente.

Concebemos que o processo de aprendizagem está inserido numa ação di-
nâmica de construção e reconstrução do conhecimento. Ao tratar da (re) escri-
ta, esse processo de aprendizagem ainda é mais visível, pois o indivíduo lança 
mão dessa prática para expressar seu pensamento, ativando, dessa forma, os 
conhecimentos linguísticos, cognitivos, pragmáticos, sócio-histórico e cultural 
adquiridos em diferentes contextos sociais.

Durante esta pesquisa-ação, concluímos que o ato de escrever deve ser 
uma prática de planejamento, rascunho, revisões e reconstrução textual, pois 
a elaboração de um texto coeso e coerente é o ponto central de uma produção 



escrita, que visa atender a intenção sociocomunicativa de seus interlocutores e 
que desenvolva nos nossos alunos autonomia, criticidade e criatividade.
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BLOG COMO SUPORTE PARA A 
RESENHA ESPORTIVA ORAL:

uma proposta de produção 
textual em turmas da EJA

Sérgio Claudino de Santana26

INTRODUÇÃO 

É possível perceber, na atual conjuntura educacional brasileira, que o tra-
balho com os gêneros discursivos27 tem sido reiterado como meio principal 
para a apropriação de conhecimentos relacionados à linguagem, sobretudo no 
que diz respeito à reflexão sobre a produção de texto oral. A escola, com isso, 
assume a função de responsabilizar-se pelo ensino de usos adequados da lin-
guagem em situações efetivas, de prática real, do cotidiano e, ao mesmo tempo, 
de conduzir o aluno a desenvolver bem essa prática na vida não escolar. Con-
tudo, entendemos que não basta ensinar aspectos sobre os gêneros na escola, 
isto é, ensinar peculiaridades de suas formas de organização e de suas funções; 
é preciso dar vida a esse ensino e torná-lo mais atrativo em sala de aula. Acre-
ditamos que é importante fazer isso, sobretudo, no eixo da oralidade.

A preocupação com este cenário tem sido bastante divulgada, principal-
mente em relação a estudantes de modalidades regulares de ensino, em traba-
lhos como o de Antunes (2003), e Ávila, Rodrigues e Nascimento (2012). En-
tendemos que também é necessário trazer à tona essa preocupação com o foco 
ajustado para os estudantes da EJA. Esta é uma modalidade escolar das etapas 
dos ensinos fundamental e médio da rede escolar pública brasileira e adota-
da, também, por algumas redes particulares, desde que as instituições sejam 
credenciadas e autorizadas. Essas instituições podem receber os jovens e adul-
tos que não completaram os anos da educação básica em idade apropriada por 

26 *Docente do Ensino Fundamental e Médio da Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes em Pernam-
buco (SEDUC- Jaboatão dos Guararapes-PE) e da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEDUC-PE), respectiva-
mente. Mestre em Linguagens e Letramentos pelo PROFLETRAS da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
Recife, Brasil, e-mail: scsmestrando@gmail.com. 
27 Optamos pelo termo bakthiniano ‘gênero discursivos’, por entender que este evidencia mais precisamente a 
função dialógica da linguagem, apesar de recorrer também, neste trabalho, a autores que preferem o termo ‘gêne-
ros textuais’, como Marcuschi (2008) e Bronckart (2012). 



qualquer motivo (entre os quais é frequente a menção, por parte dos estudantes, 
da necessidade de trabalho e participação na renda familiar desde a infância). 

O trabalho docente com a produção textual oral, muitas vezes, parece ser, 
apenas, o cumprimento da atividade. De acordo com Antunes (2003), a fala é 
negligenciada na escola sob o pretexto de que já falamos muito no nosso coti-
diano, sendo assim seria desnecessário o ensino na escola. Acreditamos que 
isso se deva ao fato de muitos professores ainda não conhecerem bem propos-
tas com base na teoria sociointercionista bakhtiniana, a adotada neste traba-
lho, para o ensino da produção de textos. Essa teoria, que enfoca a função dia-
lógica da linguagem, foi a que fundamentou inúmeros trabalhos sobre o ensino 
de produção textual, que orientam as previsões adequadas das condições de 
produção e não apenas a apresentação da organização formal do gênero a ser 
construído. Esse pouco conhecimento dos professores ocorre apesar das pro-
postas amplamente divulgadas por documentos oficiais. Essa nossa afirmação 
é ratificada por Ávila; Gois; Nascimento (2012, p. 44-45):

Os estudos sobre os gêneros textuais que, nas últimas décadas, vêm sendo desenvolvidos ancoram-
-se na concepção teórica bakhtiniana dos gêneros do discurso, segundo a qual a linguagem é ana-
lisada no seu aspecto sociointeracionista (perspectiva que serve como alicerce dos PCN). O texto 
que tem como título O problema dos gêneros do discurso foi possivelmente escrito, segundo Faraco 
(2006), entre 1952 e 1953, vindo a ser publicado pela primeira vez na Rússia, em 1979.
Levando-se em conta que a difusão de tal teoria tenha ocorrido no Ocidente apenas anos depois 
e que sua incorporação aos currículos de Letras seja bastante recente, milhares de professores 
de Língua Portuguesa que atuam em nossas escolas não tiveram contato com ela quando da sua 
formação superior. É natural, portanto, que (a menos que tenham feito cursos de especialização na 
área, ou que tenham participado de curso de formação continuada) muitos não tenham sequer o 
conhecimento de tal perspectiva.

Quer dizer, muitos docentes que atuam no ensino básico, cremos nós, têm 
interesse para implementar metodologias diferentes nas aulas, que lhes aju-
dem a contribuir para a melhoria da qualidade dos textos orais de seus alunos. 
Entretanto, afastados das universidades desde a conclusão de seus cursos de 
graduação e devido à falta de oportunidade de frequentarem cursos de pós-
-graduação que poderiam atualizar seus conhecimentos, não concretizam os 
seus anseios. 

Segundo Antunes (2003, pp.108-109), “a escola não deve ter outra preten-
são senão chegar aos usos sociais da língua, na forma em que ela acontece no 
dia-a-dia da vida das pessoas.” (grifo nosso). Ou melhor, é preciso trazer para 
o ambiente educacional práticas mais diversificadas dos gêneros orais, além 
dos mais comuns já trabalhados, tais como: conversa informal, discussão em 
grupo, seminários etc., a fim de que o trabalho com a oralidade seja vivido com 
menos indiferença por parte dos educandos e se torne aliado deles no desem-
penho escolar e, mais tarde, fora da escola. 



1. A EJA E SUAS HISTÓRIAS

A EJA é uma modalidade de ensino que, a nosso ver, necessita de um apoio 
mais consistente das nossas autoridades. Precisa ser valorizada e, cada vez 
mais, ganhar visibilidade no cenário educacional. Essa modalidade de ensino 
não pode ser tratada como um favor da sociedade para pessoas que não tiveram 
chance de frequentar a escola na idade certa, mas deve, sim, ser considerada 
como uma ação de recuperação de um tempo escolar que deveria ser ofertado. 

De acordo com Cury (2000, p.7),“a função reparadora da EJA, no limite, 
significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um 
direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconheci-
mento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano”. Isto é, o 
direito à igualdade em tudo para qualquer cidadão.

2. O “SUPORTE” TEXTUAL BLOG

Apenas no início da década de 80, iniciaram-se as providências a fim de 
levar para a sala de aula, das escolas públicas de 1º e 2º graus (nomenclatura 
adotada na época), a presença substancial de computadores, com o intuito de 
seguir o exemplo dos países de 1º mundo, os quais já disponibilizavam essa 
tecnologia para os estudantes, com o objetivo de qualificar o conhecimento e o 
sistema de ensino.

O blog pode ser um espaço para as práticas de leitura e escrita, propor-
cionando novas formas de acesso à informação. Assim, a linguagem será um 
objeto de aprendizagem por meio de uma ferramenta cibernética que propor-
cionará ao estudante da EJA novos desafios e motivações para a produção de 
texto escrito ou oral, leitura e, sobretudo, a reflexão sobre essas ações, uma 
vez que os alunos perceberão que o texto não terá visibilidade apenas para o 
docente da sala de aula, mas, principalmente, para qualquer pessoa que possa 
ter acesso ao ambiente virtual do blog. 

3. OS GÊNEROS DISCURSIVOS

Sabemos que, inevitavelmente, segundo Bakhtin ([1992] 2011), as mais va-
riadas esferas da atividade humana são atravessadas pelos usos da língua. Esse 
uso se materializa por meio de enunciados oriundos dos componentes de uma 
ou outra esfera social. E tais enunciados, no uso da língua, apresentam as par-
ticularidades de cada esfera e seu propósito comunicativo gerando o autêntico 
tipo relativamente estável do enunciado, quer dizer, o gênero do discurso.



4. O GÊNERO RESENHA

O gênero resenha tem a possibilidade de engajar o aluno em duas eta-
pas do ensino/aprendizagem: a capacidade de refletir sobre a compreensão 
de uma leitura e a análise a respeito da produção de um texto argumentativo 
numa ação de linguagem efetivamente sociável. 

Todavia não é a resenha escolar escrita que é trabalhada, esporadicamen-
te, na sala de aula, mas a REO. Esta, conforme a rotina dos nossos estudantes da 
EJA, se constitui um elemento para as discussões orais contemplando os mais 
diversos temas, sobretudo o futebol, após a realizações de jogos que ocorreram 
alguma polêmica. Como cita este trecho:

Selecionar gêneros para uma situação formal de ensino/aprendizagem, nos mais diferentes contex-
tos de ensino, depende da função que esses gêneros ocupam no espaço social em que estão inseri-
dos e isto parece ser uma das formas mais motivadoras para o tratamento da leitura e produção de 
textos no âmbito escolar. (ARAÚJO; SILVA, 2015, p. 19) 

A resenha aqui mencionada é um gênero muito comum nas televisões bra-
sileiras. Os programas que apresentam resenhas desse tipo, nos últimos anos, 
vêm ganhando audiências as quais tiveram como consequência o aumento do 
número de programas desse estilo, não só nos canais abertos, mas também nas 
redes de televisão pagas. 

A estrutura desses programas engloba a figura de um apresentador, nor-
malmente um jornalista esportivo atuante no futebol, com a presença de um co-
mentarista esportivo, geralmente um ex-jogador e dois representantes de clubes 
rivais (ou dois dirigentes ou dois torcedores das equipes) que se enfrentaram no 
campo de jogo naquele dia. Inicialmente, o programa tem a função de expor uma 
síntese sobre os jogos ocorridos, mostrando, resumidamente, não só os lances 
mais importantes da partida, como também as polêmicas sobre momentos que, 
por ventura, tenham favorecido ou não a vitória de uma equipe sobre a outra. 

Após a síntese, o apresentador lança um questionamento e os represen-
tantes dos times envolvidos começam o jogo de persuasão para tentar conven-
cer, não só o oponente, como também o público de casa e, inclusive, os que, de 
outra forma, tomem conhecimento do discurso proferido por outro meio de 
comunicação. Entre os envolvidos, atua, como mediador, um comentarista que, 
mais racional e imparcial, tenta expor sua ideia. E assim prossegue o programa 
sem que um dos representantes assuma categoricamente diante das câmeras 
o próprio fracasso, mas exalte, contundentemente, a validade dos respectivos 
argumentos. Assim, o público telespectador buscará suas conclusões. Vale lem-
brar que o modelo desses programas televisivos oportuniza uma discussão 
entre os torcedores, conhecedores do assunto e até os leigos, transmitindo a 
percepção de uma conversa informal a qual poderia ser realizada num terraço 



de casa, na rua com os amigos, nos corredores da escola e, inclusive, dentro da 
sala durante a aula de Língua Portuguesa. A prática desse gênero proporciona, 
também, uma constante transposição de falas, com a diferença de poder ser as-
sistido por todo o país através da televisão. De acordo com Nascimento (2014, 
p. 61) que afirma:

a argumentação é uma atividade muito frequente no cotidiano de pessoas, e de diferentes faixas 
etárias. Desde muito cedo, um indivíduo sente necessidade de expressar opiniões acerca de dife-
rentes temas, a fim de alcançar objetivos que lhes trarão algum tipo de benefício. Como o desenvol-
vimento da capacidade de argumentar é importante para o enfrentamento de inúmeros embates 
da vida social – e não só para esse fim, tal como já informamos acima – entendemos que é da mais 
alta relevância que a escola – principal agência de letramento da sociedade – se ocupe da tarefa de 
contribuir para que as crianças e jovens desenvolvam e aprimorem habilidades e competências de 
argumentação, desde os primeiros anos do ensino básico.

Isto é, podemos ter bom êxito, caso tenhamos a possibilidade de preparar-
mos uma aula em que não só contemple a função argumentativa da linguagem 
como também a inserção de gêneros do eixo da oralidade pouco desenvolvidos 
e explorados na esfera escolar. Nossa sugestão de um trabalho com a REO nas-
ceu da nossa experiência na sala de aula, em que podemos constatar uma ânsia 
por parte dos alunos de buscarem a discussão a respeito de alguma polêmica 
ocorrida no jogo ou mesmo abordar o assunto com o intuito de vangloriar a 
vitória do seu time de coração. 

5. O GÊNERO NA SALA DE AULA

Para este artigo, parece-nos que a proposta de Dolz; Noverraz; Schneuwly 
(2004, p. 97), que acreditam no desenvolvimento linguístico mais eficiente do alu-
no quando se prioriza o trabalho com os gêneros através de sequências didáticas, 
é adequada aos citados propósitos de ensino de produção de textos. Essa nossa 
crença se prende ao fato de que uma sequência didática contribui com o aluno 
para que o mesmo se aproprie melhor de um gênero de texto novo ou pouco aces-
sível, isto é, essa metodologia oportuniza ao aluno poder aprender a falar ou es-
crever, de forma adequada, numa situação peculiar, por meio de um determinado 
gênero seja ele conhecido ou não (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). 

Dolz e Schneuwly (2004) afirmam que, para introduzir um gênero na es-
cola, como ferramenta de trabalho com a linguagem, é preciso almejar dois 
objetivos: inicialmente , o professor deve intencionar a fixação das funções do 
gênero para que o aluno possa se apropriar das condições essenciais de produ-
ção não só na escola, mas também fora dela; e, por fim, implementar situações 
que proporcionem ao estudante conhecimentos que possam ser utilizados na 
produção de gêneros afins ou, também, distantes.



Os autores citados acima complementam:

Trata-se de colocar os alunos em situações de comunicação que sejam o mais próximas possível de 
verdadeiras situações de comunicação, que tenha um sentido para eles, a fim de melhor dominá-las 
como realmente são, ao mesmo tempo sabendo, o tempo todo, que os objetivos visados são (tam-
bém) outros (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 69).

Partilhando da opinião dos autores acima citados, entendemos que o gê-
nero REO, gênero discursivos do domínio do jornalismo e do domínio discur-
sivo do futebol, apesar de explorar os assuntos referentes ao jogo, não trará 
para a sala de aula , apenas, discussões sobre a temática futebolística, mas sim 
trará possibilidades de outras propostas temáticas que pertencem ao cotidiano 
do aluno, tais como: a segurança pública, uma vez que, no ambiente escolar, 
poderá ser questionado, por exemplo, o porquê de num jogo de futebol haver 
uma quantidade enorme de policiais, quando, no dia a dia, cobra-se tanto a 
presença da polícia, mas não existe um retorno satisfatório da presença, desses 
agentes da segurança, nas ruas da cidade; o racismo (percebido em ofensas a 
atletas negros); o consumismo (esboçado por muitos atletas que têm repentina 
e abrupta ascensão social), o uso de drogas (que ocorre no futebol e em outros 
esportes) etc.

O ensino do gênero, por meio de uma sequência didática, a nosso ver, 
aproxima o discente da sua autossuficiência.

6. METODOLOGIA

A análise foi de natureza quali-quantitativa do corpus. Inicialmente, 35 
participantes foram voluntários para a pesquisa de acordo com a relação de 
matrícula apresentada, na faixa etária bastante heterogênea, de 18 até 59 anos, 
cursando o 6º e 7º anos. Desses, 21 preencheram o questionário e o termo 
de consentimento, 18 ouviram a apresentação da pesquisa e 04 duplas pro-
duziram a primeira produção oral da REO. Efetivamente,13 alunos foram assí-
duos às aulas. A regravação das REO foi realizada por três grupos compostos 
de um(a) mediador(a) e dois(uas) debatedores(as). Diante disso, pelo conciso 
espaço de discussão, analiso um grupo através das produções inicial e final. 

A escola em que foi realizada a pesquisa – ação é uma instituição educacio-
nal pública da rede municipal de ensino da cidade de Jaboatão dos Guararapes. 
A instituição de ensino pesquisada é considerada de médio porte.

A atividade teve fundamentação teórica na proposta de sequência didática 
formulada por Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004), abaixo representada pelo 
esquema feito pelos próprios autores. 



Esquema 3 – Estrutura base de uma sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY 2004)
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Fonte: <http://unibr.com.br/revistamatter/2015/05/25/trilhando-a-alfabetizacao-por-meio-de-producoes-de-textos-
espontaneos/>. Acesso: 20 jul. 2016.

7. SEQUÊNCIA DIDÁTICA E ANÁLISE DO CORPUS

A sequência didática foi realizada em 18 encontros de 2 horas-aula cada 
(36 aulas no total), no período de 06-04-16 a 27-06-2016.  

Para a produção inicial (3 encontros), exibimos seis vídeos com o resumo 
dos jogos29 a fim de relembrar os melhores momentos das partidas, visto que 
alguns alunos da sala já tinham assistido aos jogos e outros não (Sport x CRB 
pela Copa do Nordeste, 02-04; Sport x Campinense pela Copa do Nordeste, 14-
04; Bahia x Santa Cruz pela Copa do Nordeste, 17-04; Santa Cruz x Campinense 
pela Copa do Nordeste, 27-04; Campinense x Santa Cruz pela Copa do Nordes-
te, 01-05; e Santa Cruz x Sport pelo Campeonato Pernambucano, 04-05). Solici-
tamos a eles que anotassem o máximo de informações que lhes interessassem 
sobre o jogo do qual gostariam de debater. Ressalto que, além da discussão 
sobre os jogos, um grupo preferiu falar sobre a violência após os jogos atrapa-
lhando quem desejava pegar o metrô. A REO aqui analisada versa sobre o jogo 
entre Santa Cruz x Sport pelo Campeonato Pernambucano, 04-05-17, válido 
pela primeira partida da final do torneio.

Resenha (produção inicial)

E. – Boa noite, o Sr. Fernando não acha que no jogo Santa Cruz e Sport aquele gol o 
jogador não estava impedido?
F. – É o jogador estava impedido, mas o Santa Cruz que não tem nada a ver com 
isso. Marcou o gol e o bandeira e o juiz validou o gol. Então o Santa Cruz é venceu 
o jogo e deu... e agora teve a oportunidade de o Sport ter mais 90 min para poder 
tirar essa diferença, se a questão foi por conta do gol se foi impedido, mas aí abriu a 
oportunidade pra ele vencer o jogo também.

28 DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequência didática para o oral e a escrita: apresentação de um pro-
cedimento. In: SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. Tradução de: Campinas: Mercado de 
Letras, 2004. p. 95-128. 
29 Escolhemos jogos do Santa Cruz e do Sport, uma vez que, conforme questionário inicial, nessa turma, só havia 
torcedores desses dois clubes. Mesmo aqueles que não torciam por nenhum clube, admiravam a rivalidade entre 
Santa Cruz e Sport. 

http://unibr.com.br/revistamatter/2015/05/25/trilhando-a-alfabetizacao-por-meio-de-producoes-de-textos-espontaneos/
http://unibr.com.br/revistamatter/2015/05/25/trilhando-a-alfabetizacao-por-meio-de-producoes-de-textos-espontaneos/


E. – Estou aqui com o torcedor do Sport. O quer que você acha do esse último jogo?
W. – Eu acho queee isso é um absurdo, porque.. o Santa Cruz só ganhou o título 
porque o juiz não marcou o impedimento, porque se ele tivesse marcado o impe-
dimento, ele não teria o gol de vantagem e nem teria poderia ter ido pros pênaltis, 
mas poderia também ter sido diferente. O Santa Cruz só consegue ganhar desse 
jeito mesmo por causa de erro do árbitro e do árbitro assistente. O quer que agente 
pode fazer.
E. – E aí Sr. Fernando. O Sr. Concorda com ele que o Santa Cruz só ganha jogo assim 
no impedimento?
F. – Não, eu não concordo porque já há muitos campeonatos anteriores, o Santa 
Cruz já ganhou sem erros do árbitro já ganhou do Sport jogos contra o Náutico na 
ilha sem erro do do árbitro e uinclusive derrotou u..u..u.. u vil venceu o time do 
Campinense que empat.. eliminou o Sport que tirou o Sport da competição. Então 
o Santa Cruz veio já nos jogos numa crescente e aí chegou e..e..e venceu por mérito 
porque soube jogar e uinclusive pelo regulamento.
E. – E aí Wagner, o quer que vc tem a dizer?
W. – Eu acho que pra um time que só tem um título do campeonato nordestino 
e poucos títulos na frente do Sport foi infelizmente uma catástrofe o juiz não ter 
marcado aquele impedimento, mas é isso o Santa Cruz sempre vai precisar desses 
empurrãozinhos para poder ganhar os campeonatos. 
E. – terminou a resenha gesticulando com as duas mãos um sinal de fim.

Ressaltamos que fizemos uma adaptação do modelo real de uma resenha 
esportiva que é transmitida pela televisão para podermos trabalhá-la na sala de 
aula. Assim, sintetizamos a construção do gênero para um mediador ou apre-
sentador do programa e dois representantes dos times envolvidos na polêmica. 
Lembramos ainda que a resenha esportiva possui como característica o fato de 
que, apesar de um ou outro representante usar ótimos argumentos, não haverá 
um reconhecimento explícito do oponente em relação à polêmica discutida. 

Nessa produção inicial da REO, percebemos que não houve a abertura do 
assunto a ser discutido pelos participantes. O mediador da resenha já foi direto 
à pergunta: “Boa noite, o Sr. Fernando não acha que no jogo Santa Cruz e Sport 
aquele gol o jogador não estava impedido?”. Outrossim, nessa abertura não fica 
claro de quem foi o gol impedido que causou a polêmica. Segundo Bronckart 
(2012, p. 226), ao iniciar uma sequência argumentativa, é preciso apresentar 
a situação, ou seja, “a existência de uma tese, supostamente admitida, a res-
peito de um dado tema”. Assim como, não houve o desfecho, ou melhor, a fase 
de conclusão-avaliação que, consoante Bronckart (2012, p. 229) “reformula e 
completa eventualmente a constatação inicial.” O apresentador da REO apenas 
gesticulou com o sinal de FIM. 

Já na fase de desenvolvimento do gênero, houve uma sobreposição de 
ideias do representante do Santa Cruz com apresentações de argumentos sem 



uma profunda sustentação “É o jogador estava impedido, mas o Santa Cruz que 
não tem nada a ver com isso. Marcou o gol e o bandeira e o juiz validou o gol. 
Então o Santa Cruz é venceu o jogo e deu... e agora teve a oportunidade de o 
Sport ter mais 90 min para poder tirar essa diferença, se a questão foi por conta 
do gol se foi impedido, mas aí abriu a oportunidade pra ele vencer o jogo tam-
bém.” Na continuidade da argumentação, reconheceu a irregularidade do gol, 
mas não admitiu que o jogo foi ganho por causa desse erro, lembrando inclusi-
ve que em outros jogos já ganhara do Sport sem ajuda do árbitro e que, recen-
temente, o Santa Cruz vencera o time do Campinense que havia ganho do Sport. 

Já o representante do Sport contra-argumentou que o erro foi fundamen-
tal para a vitória do adversário, usando três vezes o conectivo explicativo “por-
que”: “Eu acho queee isso é um absurdo, porque.. o Santa Cruz só ganhou o 
título porque o juiz não marcou o impedimento, porque se ele tivesse marcado 
o impedimento, ele não teria o gol de vantagem...”. Porém, em seguida, “F” con-
tra-argumentou através de um período confuso “Não, eu não concordo porque 
já há muitos campeonatos anteriores, o Santa Cruz já ganhou sem erros do ár-
bitro já ganhou do Sport jogos contra o Náutico na ilha sem erro do do árbitro 
e uinclusive derrotou u..u..u.. u vil venceu o time do Campinense que empat.. 
eliminou o Sport que tirou o Sport da competição. Então o Santa Cruz veio já 
nos jogos numa crescente e aí chegou e..e..e venceu por mérito porque soube 
jogar e uinclusive pelo regulamento....” 

Para chegar a uma conclusão de que a vitória foi por mérito e inteligência e 
não por ter sido beneficiado por um erro intencional. que um time com poucos 
títulos não merece ganhar do Sport e que a não marcação do impedimento foi 
uma condição fatal para a derrota. 

No entanto, finalizando o embate, “W” contra-argumentou, relembran-
do que o Santa Cruz possui poucos títulos em relação ao Sport, fato que daria 
ao clube da Ilha do Retiro condições de vitórias em qualquer confronto com 
o Santa Cruz: “Eu acho que pra um time que só tem um título do campeonato 
nordestino e poucos títulos na frente do Sport foi infelizmente uma catástrofe 
o juiz não ter marcado aquele impedimento...” Com isso, chegou à conclusão de 
que, realmente, o Santa cruz só ganha com ajuda externas às suas capacidades 
futebolísticas: “mas é isso o Santa Cruz sempre vai precisar desses empurrão-
zinhos para poder ganhar os campeonatos.”

Ressaltamos, também, a presença de apenas três participantes, os quais se 
conhecem da sala de aula, e que, nesta primeira produção, pouco tempo dispu-
seram para a organização do momento comunicativo. Já a temática abordada, 
o futebol, é um assunto de domínio deles. Nessa primeira produção, eles pre-
feriram ficar sentados. Mesmo assim, o uso da gesticulação com as mãos foi 
constante pelos participantes. Inclusive, o término da resenha foi informado 



por um gesto de FIM com as mãos, substituindo a fala do apresentador. Dolz e 
Schneuwly (2004) mostram o quanto é essencial os movimentos do corpo no 
momento de uma comunicação oral. Nessa primeira produção, ainda, tivemos 
a ausência de alguns marcadores conversacionais, tais como: bom; bem; olha. 
No entanto, tivemos a presença do então; repetições; aí; idiomatismos, além do 
vocabulário coloquial, tais como: “Então o Santa Cruz é venceu o jogo e deu... 
e agora teve...”; “...mas aí abriu a oportunidade...” ; “...o Santa Cruz que não tem 
nada a ver com isso.”; “...vai precisar desses empurrãozinhos para poder...”; “Eu 
acho que pra um time que só tem um...”

Houve não só o uso de um ato de fala positivo quando “F” aceitou a acu-
sação contra o propósito da sua defesa, embora ressaltasse, em seguida, que 
não foi uma vontade do próprio time obter essa vantagem: “É o jogador estava 
impedido, mas o Santa Cruz que não tem nada a ver com isso...”, mas também 
atos de fala negativos, tais como: “Não, eu não concordo porque já há muitos 
campeonatos anteriores, o Santa Cruz já ganhou sem erros do árbitro...” quan-
do “F” discordou veementemente a posição de “W” e “O Santa Cruz só consegue 
ganhar desse jeito mesmo por causa de erro do árbitro e do árbitro assistente.” 
Quando “W” coloca em evidência a vitória do Santa Cruz ligada apenas ao erro 
dos árbitros, desqualificando a sua qualidade técnica de ter sustentado o pla-
car do jogo até o final da partida.

Em seguida, após avaliar os exemplares da primeira produção, elabora-
mos 04(quatro) módulos, totalizando 10(dez) encontros, de aulas com temas 
vinculados às necessidades apresentadas por eles na primeira versão do texto 
e, por fim, para a produção final, dedicamos 03(três) encontros incluindo a pu-
blicação e a divulgação. 

Resenha (produção final)

W. – Boa noite, estamos aqui iniciando nossa resenha oral para falar do gol impe-
dido do Santa Cruz que gerou muita polêmica e revolta para o time do Sport. Estou 
aqui com o representante do Santa Cruz, o Sr. Fernando, e estou com o represen-
tante do Santa Cruz, o Sr. Edson...Sr. Fernando o que o Sr. Acha dessa polêmica que 
estão falando muito?
F. – Sim. Realmente o gol foi impedido. Mas esse aí não foi o motivo principal para 
que o Santa Cruz viesse a ser o campeão. Pois o time... o time do sport teve uma o...
oport oportunidade novamente mais noventa minutos para... tirar essa diferença,e 
inclusive o erro do árbitro, mas... Ah ao o fundamental foi o jogador que se esforçou 
e com garra e com força de vontade chegou ao título de campeão.
W. – Sr. Edson, o que o Sr. Tem a dizer com isso?
E. – Eu não concordo.. com isso, porque o Santa Cruz já está acostumado com isso 
o.. time o gol.. foi fundamental para a.. derrota do sport.
W. – Sr. Fernando, é verdade?



F. – Sim. É é já falamos que o gol foi realmente foi impedido, mas que... o... juiz o 
árbitro sempre... não só erra para o santa cruz, mas também como já errou também 
para o lado do sport favorecendo a equipe do sport. Então se aconteceu agora em 
favorecer o santa cruz pelo erro do árbitro, isso aí é uma polêmica que é..o árbitro 
também pode errar e deu a vitória realmente ao santa cruz, mas em outras ocasiões 
também já favoreceu ao time do sport
W. – Sr. Edson, isso que ele falou é verdade? 
E. – Não. Não é verdade..não é verdade, porque o árbitro sempre apita é... sempre 
apita errado para o.. time do sport. Isso é um absurdo, né?
W. – Bom! Impedido ou não, com razão ou não o santa cruz foi classificado. E aqui 
encerramos a nossa resenha esportiva... uma boa noite.

Ao observarmos, de imediato, em relação à produção inicial, vimos que 
as funções dos alunos foram permutadas: E. passou a ser um debatedor e W. 
assumiu a mediação do gênero. Ademais, diferentemente do primeiro embate, 
todos se encontravam em pé.

Já no início da produção final da REO, notamos uma acentuada evolução 
na produção desse gênero, visto que há não só na abertura “Boa noite, estamos 
aqui iniciando nossa resenha oral para falar do gol impedido do Santa Cruz que 
gerou muita polêmica e revolta para o time do Sport. Estou aqui com o repre-
sentante do Santa Cruz, o Sr. Fernando, e estou com o representante do Santa 
Cruz, o Sr. Edson...”, mas também no desfecho “Bom! Impedido ou não, com 
razão ou não o santa cruz foi classificado. E aqui encerramos a nossa resenha 
esportiva... uma boa noite.”, foram proferidos indicadores do início e do fim do 
texto oral, o que não ocorrera na P.I.. Ou seja, ao final da última versão, a meu 
ver, atingimos o objetivo de mostrar aos colegas docentes uma proposta de 
ensino da oralidade contemplando as condições de produção por meio de uma 
sequência didática. Dessa forma, é possível, sim, ter uma adequada avaliação 
de todo o processo de produção oral, conforme defende Geraldi (2012), quan-
do o professor possui como norteador o processo de comparação evolutiva en-
tre a primeira produção e a última.

Com relação ao desenvolvimento das ideias em defesa do time de coração, 
percebemos uma melhor coerência nos argumentos citados. O Sr. F. afirmou 
que o gol foi impedido, mas o adversário teve todo o tempo para recuperar 
o placar e não o fez. Com isso, o essencial foi a garra dos jogadores do Santa 
Cruz. Já na resposta, proferida pelo Sr. E., observei o que ele já demonstrara na 
produção inicial: a dificuldade de se expressar. Contudo, apresentou uma res-
posta que, apesar de concisa, foi coerente. Em seguida, no contra-argumento, F. 
não negou o fato de que fora impedido o gol do Santa Cruz, mas ressaltou que 
erros semelhantes ocorrera, em oportunidades anteriores, a favor do Sport, 
deixando na entrelinha a lei da compensação. Finalizando esse embate, E. ape-
nas diz que não é verdade esse favorecimento a favor do Sport, reafirmando, 



exatamente, o contrário sem, contudo, apresentar novos fatos a fim de ratificar 
sua afirmação.

Fonte: o autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados mostram que atingimos o objetivo deste artigo. Apresenta-
mos, aqui, a sequência didática com ajustes, a partir da experiência vivenciada, 
que pode ser motivadora de reflexões por parte dos colegas que tiverem aces-
so ao nosso trabalho. A sequência apresentada não pretende ser um modelo. 
Evidentemente, cabe a cada professor produzir uma específica para a sua rea-
lidade de atuação. Entendemos, porém, que é importante apresentar os resul-
tados de uma vivência exitosa a partir dessa metodologia, tais como: realidade 
entre a teoria e a prática mais próxima, o uso de ambientes virtuais, como blog, 
pode ser administrado pelos próprios alunos e pode ajudar a construir mais 
autonomia para os estudantes, os docentes precisam lançar mão de estratégias 
diferentes para cada grupo de estudante, a relevância da reescrita, a eficiência 
da metodologia proposta pela escola de Genebra e, por fim, a necessidade de 
tempo para superar enraizados problemas da educação básica.

Finalizando, com a boa sensação de “missão cumprida”, reiteramos o que 
disse Paulo Freire (1991): a educação deve ser vista como um ato de amor e, 
sobretudo, coragem do educador. Mas reconhecemos que o educador não pode 
fazer tudo sozinho. As autoridades governamentais precisam olhar para a edu-



cação como um todo e para a EJA de uma maneira mais efetiva, reconhecendo 
todas as dificuldades por que passam os alunos dessa modalidade. 
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PRODUÇÃO TEXTUAL NA UNIVERSIDADE: 
desafios no ensino e na aprendizagem 

Ana Cristina Barbosa da Silva 30

INTRODUÇÃO

A produção textual escrita na universidade há tempo se tornou discussão 
constante e necessária, pois ainda existe o dilema de que os graduandos não 
conseguem produzir textos com coerência e apresentam bastante dificuldade e 
rejeição à escrita. Contudo, na maioria das vezes as discussões giram em torno 
de produções de gêneros acadêmicos, como em Motta-Roth e Hendges (2010), 
Santos (2014) e Silva (2018) e outros. Diante disto, esta pesquisa objetivou 
analisar textos de graduandos de Comunicação Social, do Centro Acadêmico do 
Agreste/UFPE, tendo em vista o processo e o produto dos gêneros infográfico e 
artigo de opinião, no que tange aos aspectos linguísticos e discursivos. A esco-
lha pelo infográfico e pelo artigo de opinião se deu por eles serem gêneros que 
circulam em jornais (impressos, digitais e televisivos) e revistas em geral e os 
graduandos serem do curso mencionado. Esta pesquisa vem dar continuidade 
ao estudo realizado em Silva (2016) com graduandos do mesmo curso e com a 
produção de gêneros que não pertencem à esfera acadêmica. 

A produção textual nas instituições de ensino é uma atividade que pre-
cisa sempre ser vivenciada pelos estudantes nas aulas de Português e em ou-
tras disciplinas, tanto na Educação Básica como em nível superior. Porém, a 
sensação que se tem quando se solicita que os graduandos produzam algum 
texto escrito é que eles nunca produziram textos do gênero solicitado nem de 
outros, pois sentem bastante dificuldade e produzem algo sem sentido em se-
guimentos locais ou no texto em geral. Por isto, a importância de se investigar 
e divulgar práticas pedagógicas de produção textual para se refletir sobre tais 
acontecimentos e sobre as próprias produções no processo e o produto. 

1. A PRODUÇÃO TEXTUAL, O INFOGRÁFICO E O ARTIGO DE 
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OPINIÃO 

O ensino da língua portuguesa requer uma prática pedagógica que con-
sidere a língua como interação verbal entre interlocutores situados e que se 
manifesta por meio dos gêneros discursivos relativamente estáveis (BAKHTIN, 
2003). Neste sentido, trabalhar a produção escrita requer atenção em vários 
aspectos: o contexto de produção, o assunto a ser abordado, o gênero que será 
o alvo da escrita, os interlocutores, onde circulará o texto; os aspectos linguís-
ticos, refletindo sobre as melhores escolhas composicionais para o alcance dos 
objetivos da interação verbal. 

No que concerne aos textos que têm a multimodalidade como característi-
ca forte, é importante ficar claro aos aprendizes que tais recursos têm propósi-
tos discursivos específicos e provocam efeito de sentido no interlocutor. Então, 
é preciso saber ler textos dessa natureza e produzi-los, tendo em vista as suas 
especificidades. 

Apesar da importância de compreender e saber produzir textos multimo-
dais, no Brasil, tais conhecimentos ainda são precários na maioria dos estu-
dantes, uma vez que pouco se trabalha com textos dessa natureza nas aulas e, 
menos ainda, na disciplina de Português, segundo Ribeiro (2016). A ausência 
de atividades com textos multimodais propicia a manutenção de pessoas sem 
condições de compreender e produzir textos dessa natureza, ocasionando a 
falta de exercício crítico no seu dia a dia e a incapacidade de transformação 
social. Ao não compreenderem as informações que são veiculadas em textos 
multimodais, as pessoas não conseguem também compreender acontecimen-
tos, relacionar fatos, resolver problemas e intervir socialmente. 

Sobre o infográfico, pode-se dizer que é de suma importância trabalhar 
pedagogicamente tal gênero, pois muitas informações sociais e econômicas 
são apresentadas em forma de gráfico, estatística, tabelas, elementos carac-
terísticos desse gênero. Cairo (2008), referindo-se à infografia, afirma serem 
importantes os recursos de visualização para que as informações e os dados 
relevantes possam ser melhor e mais rapidamente lidos e compreendidos pe-
las pessoas. Ribeiro (2016) aponta vários motivos de ter trabalhado com o in-
fográfico na sala de aula, dentre eles, destacam-se: por ser um texto multimo-
dal por excelência, tendo o seu planejamento a consideração de, pelo menos, 
palavras e imagens; por ser um gênero que circula amplamente em jornais e 
revistas impressos e digitais e na TV; pelo fato de que sua produção envolve 
vários profissionais, quando produzido nesses âmbitos. 

Apesar de, aparentemente, o infográfico ser um texto simples, a sua com-
preensão e a sua produção requerem um alto nível de trabalho cognitivo e uma 
reflexão bem direcionada para que os indivíduos, leitores e produtores, consi-



gam construir sentido. Por isto, esse gênero precisa ser trabalhado com mais 
frequência e com um bom planejamento pedagógico para o alcance dos objeti-
vos de aprendizagem.

Outra questão que merece discussão é o trato com a argumentação nas 
aulas. É importante começar essa abordagem mencionando o que asseveram 
Koch e Elias (2016, p. 23) “argumentar é humano”. As autoras afirmam isto 
porque, desde criança, o ser humano utiliza-se de estratégias para argumen-
tar e conseguir o que deseja, mesmo que não consiga. Koch (2011, p. 17) já 
afirmava, em 1983, que a “interação social por intermédio da língua caracte-
riza-se, fundamentalmente, pela argumentatividade”, uma vez que, dotado de 
razão e vontade, o ser humano avalia, julga, critica constantemente e tenta in-
fluir sobre o comportamento do outro ou fazer com que compartilhe com suas 
opiniões. A argumentação é, portanto, o resultado de uma combinação entre 
diferentes componentes, que exige “construir, de um ponto de vista racional, 
uma explicação, recorrendo a experiências individuais e sociais, num quadro 
espacial e temporal de uma situação com finalidade persuasiva (KOCH; ELIAS, 
2016, p. 24).

Na produção, porém, para que a argumentação seja forte e que haja a pos-
sibilidade de convencer o outro da interlocução, é preciso que o produtor do 
texto, cuja intenção seja um alto grau de argumentatividade, conheça bem so-
bre o assunto que deseja abordar, apresente um ponto de vista que seja viável 
de defesa, tenha condições de se utilizar de dados reais e confiáveis para defen-
der o ponto de vista, ou seja, argumente, consiga contra-argumentar e conclua 
as ideias de maneira coerente. Tudo isto requer conhecimentos específicos e 
uma boa organização linguístico-discursiva.

Para a produção de um texto argumentativo, Koch e Elias (2016) apresen-
tam algumas estratégias que podem servir de dicas para o produtor. Estraté-
gias para iniciar uma argumentação: planejar: ter clareza do objetivo da escrita, 
dos sujeitos envolvidos e dos conhecimentos em jogo; definir o ponto de vista; 
apresentar fatos; fazer uma declaração inicial; contar uma história; estabelecer 
relação entre textos (intertextualidade); lançar perguntas; estabelecer compa-
ração; apresentar definição. Estratégias para desenvolver uma argumentação: 
fazendo pergunta e apresentando resposta; levantando o problema e apontan-
do solução; indicando argumentos favoráveis x argumentos contrários; tecen-
do comparação; recorrendo à exemplificação. Estratégias para concluir uma 
argumentação: com uma síntese; com solução para um problema; com remis-
são a textos; fazendo uma pergunta retórica.

É importante considerar as estratégias supracitadas nas aulas para que os 
aprendizes entendam que não existe um modelo fixo de produção da argumen-



tação, mas várias possibilidades de a construírem. A agência já consagrada para 
desenvolver tais conhecimentos e estratégias são as instituições de ensino. 

Quanto ao artigo de opinião, geralmente é produzido na esfera jornalística 
para circular nos jornais impressos ou da internet. De acordo com Casseb-Gal-
vão e Duarte (2018, p. 39) a finalidade principal desse gênero é “a exposição 
de um ponto de vista acerca de determinado assunto e, normalmente, é escrito 
por um articulista convidado do jornal e/ou revista”. Esse articulista geralmen-
te é de fora do campo jornalístico. 

O artigo de opinião, por sua característica, é ideal para um trabalho nas au-
las de Português. Para Casseb-Galvão e Duarte (2018) o processo de produção 
de artigo de opinião encarece a dialogia e a alteridade por realçar a dialética 
da interlocução: o eu se constrói a partir do outro e ambos antecipam opiniões 
que podem ser confirmadas ou refutadas. Essa negociação entre os interlocu-
tores, segundo as autoras, objetiva influenciar o outro para provocar mudanças 
de ponto de vista, opinião e valores. Por este motivo, “as questões polêmicas e 
os temas socialmente delicados são forças provocadores da produção de um 
artigo de opinião, e, por isso, ela é muito solicitada, aceita e recorrente no en-
sino escolar, de língua portuguesa” (CASSEB-GALVÃO; DUARTE, 2018, p. 39). 

2. O CAMINHO PERCORRIDO

Este estudo se caracteriza em uma pesquisa documental, pois analisou os 
textos dos estudantes e os comentários da docente neles. Corresponde ainda 
a uma pesquisa-ação por contemplar a ação da investigadora para resolução 
de problema coletivo, correspondendo ao seu envolvimento ativo na pesquisa 
com a cooperação dos investigados (THIOLLENT, 1988).

A abordagem é a qualitativa por categorizar os dados coletados, tendo em 
vista explicá-los com profundidade. Conforme Oliveira (2005, p. 68), a pesqui-
sa qualitativa busca “informações fidedignas para se explicar em profundidade 
o significado e as características de cada contexto, em que encontra o objeto de 
pesquisa”. Porém, esta pesquisa também será quantitativa para dar suporte à 
abordagem qualitativa. 

As produções de textos analisadas ocorreram na disciplina de Técnicas de 
Redação (Leitura e Produção Textual no novo programa da disciplina), a qual 
é obrigatória no 1º período do Curso de Comunicação Social. Foram duas sub-
turmas: manhã e tarde, 2018.1, tendo uma delas 19 estudantes e a outra 17. 
Foram 9 textos de cada gênero e em cada subturma, 1ª e 2ª versões, totalizando 
72 textos analisados. 



Por ser uma pesquisa-ação, é preciso expor, sucintamente, a prática peda-
gógica realizada. Trabalhou-se a noção de língua, linguagem, uso da língua, va-
riedades linguísticas, norma, regra e gramática, a partir de leituras de textos e 
discussão. Foi explicado que a disciplina se desenvolveria em torno da temática 
“Violência no Brasil: fatos, causa, consequência e solução”, para que fosse pos-
sível um bom aprofundamento do assunto. Os graduandos tiveram que elabo-
rar perguntas, relacionadas a uma subtemática da temática mencionada, para 
entrevistar pessoas em situações reais (se a subtemática fosse sobre a violên-
cia na escola, devia-se entrevistar um professor, por exemplo). A entrevista foi 
gravada e transcrita para o entendimento sobre a passagem da oralidade para 
a escrita no processo de retextualização (MARCUSCHI, 2001). Após hipotetiza-
rem uma situação de circulação da entrevista, os trabalhos foram apresenta-
dos, apontando-se as subtemáticas escolhidas para as produções posteriores. 

Na abordagem sobre gêneros textuais foram estudadas as suas funções 
sociais e as características através de leituras e trabalhos de compreensão tex-
tual, bem como análises de textos da Comunicação Social, abordando-se so-
bre os ambientes impresso, radiofônico, televisivo e as mídias sociais, estudos 
de imagens: infográfico, foto jornalística, ilustração de conto literário e tela de 
pintura.

Os infográficos foram vislumbrados a partir de leitura e compreensão tex-
tual, refletindo sobre sua função, suas características e identificação de título, 
de texto-etiqueta, de corpo, de fonte. Houve explicação sobre como pesquisar 
dados confiáveis em sites oficiais, como do IBGE, ONUS, OCDE, MEC, IPEA, etc. 
Após as reflexões, foi realizado o planejamento e a produção da primeira ver-
são do infográfico, utilizando o Canva. A partir das orientações, via comentá-
rios escritos no texto e as análises linguísticas, os graduandos reescreveram o 
infográfico na 2ª versão.

Sobre a argumentação, houve a leitura e a discussão de alguns textos, con-
to e notícia, que abordavam sobre a violência contra as mulheres. A notícia ser-
viu para reflexão e escrita de uma carta individualmente direcionada a alguém 
da sala, sobre a sua reação diante do que foi noticiado. A produção contemplou 
relato sobre as informações da notícia, os sentimentos despertados e os efeitos 
que a notícia poderia ter sobre as pessoas. Cada carta deveria ter um título e 
ser lida na turma pelo destinatário.

Foram lançadas duas perguntas para discussão: o acesso a armas deve ser 
proibido porque facilita o crime? O acesso a armas deve ser permitido porque 
possibilita que as pessoas se defendam contra os criminosos? E em seguida a 
leitura de duas matérias de jornal sobre a argumentação de dois especialistas 
que tinham, para essas perguntas, respostas contrárias. 



Houve a participação dos estudantes em um debate de dois especialistas 
sobre o uso de drogas ilícitas para relacionar à violência, a definição e as carac-
terísticas desse gênero e apresentação de um vídeo com debate. Houve ainda 
orientação para a realização de um debate entre os estudantes, com a pergunta 
“a compra de armas pelo cidadão comum deve ser proibida?”. 

A realização da leitura e da compreensão do artigo de opinião “Os idosos 
estão sendo descartados” levou os graduandos a identificarem função social, 
características e elementos linguístico-discursivos. Essa discussão e as outras 
atividades auxiliaram no planejamento e produção do artigo de opinião em sua 
1ª versão.

Alguns textos foram escolhidos e, sob autorização dos produtores e seu 
anonimato, houve uma análise linguística. Depois, houve leitura e compreen-
são de mais um artigo de opinião “A PEC 241 vai deixar a saúde na UTI” e as 
orientações, via comentários escritos no texto e as análises linguísticas, para os 
graduandos reescreveram o artigo de opinião na sua última versão. 

3. O INFOGRÁFICO EM EVIDÊNCIA  

Para as análises dos infográficos, foram elencadas 12 categorias surgidas 
dos elementos considerados importantes conter nos textos. As categorias re-
ceberam numeração de 1 a 12 e a quantidade de ocorrência de textos da 1ª 
e da 2ª versões, respectivamente. O quantitativo de textos de cada versão foi 
de 18 produções: 1.Boas seleções e organização das ideias 4, 12; 2.Informação 
completa 3, 15; 3.Especificação de informações 11, 18; 4.Quantidade adequa-
da de informação 7, 13; 5.Uso de documentos adequados 12, 14; 6.Adequação 
de uso de dados 3, 5; 7.Identificação de fonte 1, 3; 8.Identificação de tempo e 
espaço 5, 8; 9.Presença de dados estatísticos 17, 17; 10.Adequação de termos/
expressões 11, 15; 11.Uso adequado de pontuação e acentuação 15, 15; 12.Uso 
adequado de concordâncias nominal e verbal 16, 15. 



Gráfico 1: Ocorrência das categorias nos textos verbais nas 1ª e 2ª versões

Os dados mostram o aumento significativo nas categorias 1, 2, 3 e 4, o 
que significa que os estudantes passaram a selecionar e organizar melhor as 
ideias no infográfico, pois o que acontecia eram a falta de hierarquia das infor-
mações e as misturas de abordagens. A ocorrência de informações incompletas 
diminuiu, deixando o leitor entender melhor o que se queria informar. Sobre a 
especificação de informações, antes as abordagens eram gerais demais e varia-
das, sem ligação entre elas, causando confusão. Mas as abordagens passaram a 
ser focadas. Quanto à quantidade adequada de informação, verificava-se, antes, 
excesso de informações, deixando o texto sobrecarregado; ocorrência de grau 
baixo de informatividade, tornando os textos desinteressantes; ausência de 
informações importantes, revelando a não compreensão das informações que 
seriam necessárias compor os textos. 

Outras categorias que tiveram um aumento de textos, foram 5, 6, 7, 8 e 
10. Com a utilização de documentos adequados para adquirir informações, in-
cluí-las no infográfico e realizar citação fez com que os textos apresentassem 
dados confiáveis e de autoridade, possibilitando credibilidade. Sobre a adequa-
ção de dados, a 2ª versão sanou algumas falhas: dados incorretos extraídos de 
documento oficial; informações misturadas de fontes diferentes; uso de cópias 
das informações; ausência de dados sobre o assunto; informações desatuali-
zadas. Em alguns textos houve a indicação de fonte explicitamente, elemento 
importante a ser contemplado e a identificação das informações no tempo e no 
espaço, situando o leitor sobre o período e o local dos dados e dos fatos. Na 
adequação de termos e/ou expressões, algumas indeterminações de termo/ex-
pressões foram resolvidas. 

Nas categorias 9, 11 as ocorrências permaneceram as mesmas na 1ª e na 
2ª versões, mas no item 12 houve diminuição de aspectos positivos. Sobre o 
uso de dados estatísticos, verifica-se que os textos que já contemplavam tais ele-



mentos continuaram com os mesmos usos, porém em alguns textos os traziam 
em excesso e outros não os traziam. Quanto ao uso de acentuação e pontuação, 
percebe-se que, ao acrescentarem texto verbal, as falhas permaneceram. Os 
textos trouxeram muitos usos inadequados da vírgula e falta de ponto final. So-
bre as concordâncias, houve mais falhas nesse sentido nos textos da 2ª versão 
por causa de mudanças e de acréscimos de textos verbais. 

Na linguagem não verbal, na 1ª e na 2ª versões respectivamente, os resul-
tados foram: 1.Adequada divisão de seções 6, 17; 2.Distribuição adequada dos 
elementos 10, 14; 3.Imagens coerentes com os textos verbais 15, 16; 4.Imagens 
atrativas e de mesmo tipo 8, 9; 5.Tamanho e tipo de fontes adequados 5, 4; 
6.Contraste adequado das cores de fonte/fundo 12, 13; 7. Uso de gráfico 7, 9.

Gráfico 2: Ocorrência das categorias na linguagem não verbal na 1ª e 2ª versões

Conforme o gráfico 2, os avanços no uso da linguagem não verbal acon-
teceram de modo tímido, com acréscimo de um ou dois textos na maioria das 
categorias: 3, 4, 6 e 7. As imagens coerentes com o texto verbal apresentam-se 
ainda, na 2ª versão, sem nenhuma relação com as ideias postas, o que desvir-
tua o propósito do texto verbal em conjunto com o não verbal. Na atratividade 
das imagens e de mesmo tipo, há layout sem atratividade e misturas de tipo de 
imagem, como desenhos e recortes de imagem, o que deixa o texto sem harmo-
nia. Quanto ao contraste adequado das cores de fonte/fundo, foi detectado que 
houve contraste adequado na maioria dos textos, na 2ª versão, inclusive com 
efeitos de cores para causar sensação e impacto no leitor. Mas houve também 
mau uso em alguns textos. Foi recomendado que se usasse gráfico quando fos-
se necessário, contudo, há ausência ou excesso de gráficos. 

Nas categorias 1, 2 e 5, houve no 1 um salto significativo de 6 para 17 
textos com adequada divisão de seções, conferindo coerência de organização 
ao texto verbal e não verbal. Antes o que se tinha eram subdivisões excessivas 



e muitas delas eram marcadas com fundos multicoloridos sem funcionalidade 
e sem harmonia. Houve um aumento de textos com distribuição adequada dos 
elementos, seguindo um raciocínio do mais amplo ao mais específico, o que fa-
cilita o entendimento pelo leitor. Na 1ª versão, alguns layouts tinham excesso 
de imagens e de cores, deixando o texto carregado de informações visuais. So-
bre o tamanho e tipo de fontes adequados, houve um decréscimo de um texto 
na categoria e alguns textos vieram com o tamanho e o formato sem seguir um 
padrão, deixando o texto sobrecarregado. Há também o uso de fontes pequenas 
demais, dificultando a leitura. O uso adequado das fontes permitiu um sentido 
hierárquico das informações e harmonia aos textos. 

4. O ARTIGO DE OPINIÃO EM ANÁLISE

As análises dos artigos de opinião levaram em consideração aspectos ge-
rais31 desse gênero textual, o que significa dizer que houve a análise de alguns 
aspectos que se diferenciaram entre a 1ª e a 2ª versões dos textos sobre a tese, 
os argumentos e a conclusão.

De modo geral o que se pôde perceber dos artigos de opinião foi que, em 
sua primeira escrita, os produtores tiveram dificuldade de delimitar a tese, ou 
seja, o ponto de vista a ser defendido. Em muitos textos, a tese apresentava 
aspectos que poderiam levantar um ponto de vista, porém havia excesso de 
aspectos levantados, o que propiciou a não discussão de todos eles no decorrer 
do textos ou a discussão sem profundidade. Além do mais, não houve argumen-
tações suficientes para defender as ideias postas na tese. Em alguns textos tam-
bém não houve clareza quanto ao que era o ponto de vista defendido. Houve 
exemplos, comparações, citações interessantes para preparar o leitor, contudo 
o ponto de vista não aparecia, o que propiciou a apresentação de argumentos 
diversos sem focar nem aprofundar em algo específico. 

Com a reescrita dos textos, a tese ficou mais bem definida, contemplando a 
explicitude do ponto de vista a ser defendido. Houve o objetivo de deixar claro 
o ponto de vista após preparar o leitor, utilizando-se de menções de fatos, de 
dados estatísticos, dentre outros recursos para depois expor o ponto de vis-
ta. Estratégias que realmente auxiliam o desenvolvimento de todo o gênero. A 
maioria dos textos apresentou com clareza o ponto de vista, mas ainda persis-
tiram, em alguns deles, a falta de clareza neste sentido ou o excesso de aspectos 
levantados, não permitindo uma discussão profunda posteriormente sobre os 
mesmos nem um foco de argumentos. 

31 Por questão de limitação de página, neste trabalho, as análises do artigo de opinião serão menos detalhadas do 
que as realizadas no infográfico. 



No que se refere à argumentação, na 1ª versão da maioria dos textos eram 
apresentados dados estatísticos e fontes, porém havia uma má utilização dos 
dados para dar suporte ao que foi argumentado e não situava no tempo nem no 
espaço o leitor. Além do mais, havia uso de dados de modo equivocado, mudan-
ça de abordagem abruptamente, ausência de ligação de ideias, variação cons-
tante de abordagens: gerais e específicas. 

Na reescrita dos textos, percebe-se que há uma melhora significativa na 
maioria dos textos nas exposições dos argumentos que se apresentam de modo 
claro, válido e forte, com dados e fontes. Há o uso adequado de exemplos, de 
contra-argumentos, menção de órgãos oficiais com dados e fontes que aju-
dam a dar credibilidade ao artigo e fortalecer os argumentos. Apesar destes 
aspectos positivos nos textos, ainda foram produzidos textos com mudança de 
abordagem abruptamente e sem relacioná-la às ideias anteriores; abordagens 
variadas sem focar em algo para aprofundamento, além do mais, há textos que 
não destrincharam os aspectos que foram postos nas teses.

Nas conclusões dos textos em sua 1ª versão, houve finalização com o intui-
to de trazer reflexão sobre a necessidade de soluções para resolver os proble-
mas apontados, todavia não trouxe tais sugestões. Houve também abordagem 
descontextualizada e finalização com o intuito de trazer soluções, apontando 
algumas ações que o governo pode fazer, mas não especifica algumas alterna-
tivas de soluções postas. 

Na 2ª versão dos artigos, as conclusões trouxeram algumas finalizações 
que levam à reflexão e a alternativas de solução do problema apontado. Há 
citação de trecho de texto para levar à reflexão, estratégia bem pertinente ao 
artigo de opinião. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou alcançar bons resultados nas produções textuais 
pelo fato de se realizar como uma pesquisa-ações para que houvesse ação pe-
dagógica, coletas de dados, reflexão sobre os dados e ação docente novamente 
para um melhor desempenho dos aprendizes. 

Nesta perspectiva, percebeu-se avanço significativo na 2ª versão do info-
gráfico e o entendimento, pelos graduandos, de que, para apresentar informa-
ções, era preciso ir em busca de dados reais e seguros e ter coerência no uso 
dos recursos multimodais. No artigo de opinião, também houve avanço na 2ª 
versão, porém os elementos da argumentação não foram bem utilizados, na 
maioria dos textos, não havendo consistência argumentativa, tampouco orga-
nização das ideias coerentemente. 



De modo geral, aconteceram avanços significativos nas produções de am-
bos os gêneros nos usos de aspectos linguísticos e discursivos. Mas conclui-se 
que é necessário um trabalho consiste com as especificidades dos gêneros tex-
tuais, mesmo aqueles que são conhecidos pelos estudantes e que, aparente-
mente, são fáceis de produzir, como o infográfico e o próprio artigo de opinião. 
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PROJETO DE LETRAMENTO 
ENVOLVENDO JORNAL ESCOLAR: 

uma proposta de letramento 
pelo modelo ideológico

Smmyth Kallony Mendes de Albuquerque32

INTRODUÇÃO

Durante o período de estágios na graduação, percebi que o ensino de lín-
gua portuguesa era fragmentado, não linear, subjetivo ao bem (ou mal) que-
rer do professor. Quando cheguei à regência em sala de aula, no último ano, 
pude entender com mais propriedade o que havia notado. Enquanto professor, 
tive que selecionar o que colocar em situação didática a partir do que havia 
no currículo para o bimestre e dos recursos a meu alcance, que era o livro di-
dático e equipamentos eletrônicos. Assim, tentava entrelaçar o currículo e o 
livro, às vezes complementando com algum material externo e utilizando os 
equipamentos.

Com esse processo, percebi que conteúdos e gêneros que o currículo tra-
zia muitas vezes não se encontravam no livro didático daquele ano. Era uma 
contramão, mas procurava fazer o possível para não desvalorizar os dois ar-
tefatos. Em adição a isso, havia a necessidade de refletir criticamente sobre a 
abordagem do livro para com os eixos de leitura, escrita, oralidade e letramen-
to literário, buscando analisar se eles estavam coerentes com o que aprendi 
em minha formação. Esse exercício acontecia e segue até hoje, mas atualmente 
com um olhar crítico ainda maior, motivado pelas reflexões realizadas nas dis-
ciplinas do curso de mestrado.

Percebendo toda essa situação de fragmentação, fiz em uma turma de 9º 
ano um questionário diagnóstico simples, perguntando se eles, por estarem 
na turma de conclusão do Ensino Fundamental, puderam produzir durante os 
últimos anos alguns gêneros textuais (conto, crônica, entrevista, notícia, artigo 
de opinião, seminário e editorial) e se sabiam a função social deles. Como es-

32 Discente do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) da Universidade Federal Rural de Pernambuco/
Unidade Acadêmica de Garanhuns (UFRPE/UAG). E-mail: smmythk@gmail.com.



perado, a resposta da maioria foi negativa ou indecisa para os dois questiona-
mentos, reflexo desse processo fragmentado e subjetivo.

Por ser o docente da turma, senti-me na obrigação de arranjar alguma for-
ma de (re)visitar os gêneros mais comuns da escolarização, tendo em vista que 
as demandas do Ensino Médio requerem determinado nível de proficiência em 
leitura e escrita para um melhor relacionamento com os novos conteúdos. Re-
visitando as cópias tiradas na graduação, em busca de algo que me ajudasse 
nessa feita, encontrei um capítulo, de Kleiman, Ceniceros e Tinoco (2013), inti-
tulado “Projetos de letramento no ensino médio”, que caracteriza esse tipo de 
projeto e dá um exemplo: o jornal escolar.

No texto, o jornal é visto como um instrumento que permite a geração 
de textos autênticos, que cumprem sua função social e não apenas redações 
para avaliação do professor. No meu contexto, imaginei que o jornal pode refle-
tir essa prerrogativa e ainda tomar outros ares, configurando uma plataforma 
com outros gêneros que não necessariamente estejam nos jornais tradicionais 
que circulam atualmente. Tais gêneros serão selecionados a partir de um diá-
logo com o currículo vigente e os livros didáticos em uso na escola, buscando a 
ampliação do repertório linguístico dos aprendizes – o que justifica a realiza-
ção desta proposta – e o aprendizado das funções sociais destes gêneros.

O projeto de letramento, então, é uma opção bastante viável para a exe-
cução desta feita. Sua definição e a de outros elementos importantes para o 
desenvolvimento da proposta estão no tópico a seguir, que traz discussões a 
partir dos estudos de Soares (2004), Tfouni (2010), Terra (2013), Marcuschi 
(2008), Rojo (2000), Kleiman (2000), Kleiman, Ceniceros e Tinoco (2013) e 
Schneuwly (2004). Vamos a ele.

1. FUNDAMENTOS

Antes de definir o que é um projeto de letramento, é preciso definir o que 
é letramento e o que são os gêneros para melhor compreender a proposta dele. 
O letramento, segundo Soares (2004), é o desenvolvimento de habilidade de 
uso do sistema convencional de escrita em atividades de leitura e escrita, nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita. Tfouni (2010) esclarece que o 
letramento se ocupa com os aspectos sócio-históricos da aquisição do sistema 
escrito. Tais conceitos foram elaborados a partir do tratamento com o conceito 
de alfabetização, que complementam a noção de que o letramento está atrela-
do à prática social da habilidade da escrita.

Terra (2013), por sua vez, aprofunda sua discussão sobre o termo e expli-
ca que ele parece estar semanticamente saturado na atualidade, tendo em vista 
que sua definição pode ser interpretada como uma questão social, política e 



ideológica ou como, além destes, um fenômeno linguístico. Assim, argumenta 
que não é possível generalizá-lo de maneira abstrata, o que implica seu apro-
priado entendimento como um conjunto de práticas sociais. 

A autora apresenta, a partir da exposição de novos estudos sobre o le-
tramento, dois modelos de letramento: o autônomo, que aborda o letramento 
como uma realização individual, fora de um contexto social e percebido como 
uma habilidade; e o ideológico, que oferece uma visão culturalmente sensível 
das práticas de letramento – práticas que são aspectos das estruturas de po-
der numa sociedade –, reconhecendo o letramento como uma prática social, 
não simplesmente uma habilidade técnica e neutra como no modelo autôno-
mo. Tais diferenciações são fundamentais para a elaboração desta proposta 
didática.

Os gêneros textuais são definidos por Marcuschi (2008, p. 55) como “Tex-
tos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões socio-
comunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 
enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças histó-
ricas, sociais, institucionais e técnicas”. Por esta configuração, foram adotados 
como objetos de ensino de Língua Portuguesa nos Parâmetros Curriculares Na-
cionais (ROJO, 2000), que trazem os textos que são trabalhados como unidades 
de ensino.

Por fim, o projeto de letramento é pioneiramente definido por Kleiman 
(2000) como

[...] um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos alunos e cuja realiza-
ção envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, de fato, circulam na sociedade e a produ-
ção de textos que serão lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua 
capacidade. O projeto de letramento é uma prática social em que a escrita é utilizada para atingir 
algum outro fim, que vai além da mera aprendizagem da escrita (a aprendizagem dos aspectos for-
mais apenas), transformando objetivos circulares como “escrever para aprender a escrever” e “ler 
para aprender a ler” em ler e escrever para compreender e aprender aquilo que for relevante para 
o desenvolvimento e a realização do projeto. (KLEIMAN, 2000, p. 238).

Diante das definições apresentadas, percebe-se que há uma inter-relação 
favorável entre todos esses elementos para o desenvolvimento de um jornal 
escolar, tal como Kleiman, Ceniceros e Tinoco (2013) explanam em seu texto. 
A produção de um projeto de letramento, de modelo ideológico, que trata cada 
gênero dentro de sua particularidade textual, estrutural e sociopolítica, bus-
cando a reflexão, parece ser uma proposta bastante proveitosa para contribuir 
com a formação do concluinte do Ensino Fundamental, pois pressupõe a revi-
são de muitas particularidades das unidades de ensino estudadas (ou não) até 
aquele momento, além de viabilizar uma forma de sistematização prática do 
conhecimento adquirido em nove anos de estudo.



A proposta de construção estrutural do jornal parte dos aspectos tipoló-
gicos dos gêneros orais e escritos que Schneuwly (2004) discute, sendo a base 
para as sessões do jornal e para a divisão dos grupos de trabalho. Tais aspectos 
tipológicos são: narrar, relatar, argumentar, expor e descrever ações. Tais as-
pectos, somados a capacidades de linguagem dominantes e domínios sociais de 
comunicação, direcionam a agrupamentos de gêneros específicos. Assim, cada 
aspecto tipológico será uma sessão do jornal, que conterá, no mínimo, dois gê-
neros textuais que fazem parte deste agrupamento. A seguir, destrincha-se me-
lhor a sequência de ensino.

2. PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DE ENSINO

São enumeradas etapas de desenvolvimento da sequência que considero 
fundamentais:

1.  Aula expositiva sobre os aspectos tipológicos e sua relação com os 
agrupamentos de gêneros;

2.  Organização/sorteio de grupos para cada aspecto tipológico e seleção 
dos gêneros e para trabalho;

3.  Orientação do professor a cada grupo para a seleção de exemplares 
dos gêneros e de critérios de análise específicos para cada gênero;

4.  Orientação para a criação da versão inicial do gênero produzido;

5.  Aula expositiva sobre o gênero seminário;

6.  Discussão sobre esboço das apresentações;

7.  Apresentações de seminários contendo o conceito e a função do gênero 
selecionado, a análise de exemplar(es) e a versão inicial da produção; 

8.  Escuta de sugestões do professor e da turma para aprimoramento do 
gênero escrito após cada apresentação;

9.  Elaboração da versão final dos gêneros;

10.  Revisão da versão final por outro grupo;

11.  Montagem e edição das seções do jornal, via computador, grupo a 
grupo;

12.  Revisão final;

13.  Publicação impressa e digital;

14.  Momento de culminância.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As etapas, como pode-se observar, buscam despertar também a autono-
mia dos estudantes, em que eles assumem tanto o papel de autores como de 
pesquisadores, tornando-se, ainda em teoria, protagonistas de sua própria 
aprendizagem. Nota-se que é necessário descrever mais aprofundadamente 
o desenvolvimento de cada etapa em questões práticas, que são extensas em 
demasiado para os moldes desta publicação. Entretanto, da forma que estão, é 
possível vislumbrar sua possibilidade de execução, sabendo-se, implicitamen-
te, que é necessária a busca por materiais didáticos e não didáticos para com-
por o corpus de cada grupo.
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A LITERATURA NO ENSINO MÉDIO: DOS 
REFERENCIAIS LEGAIS AO ENEM

Cícera Alves Agostinho de Sá 33 
Márcia Pereira da Silva Franca34

INTRODUÇÃO

A literatura é trabalhada na escola desde o princípio da história da insti-
tuição. Registros apontam que os sumérios, a quem se atribui a invenção da 
escrita, já valorizavam a transmissão de textos canônicos para a coletividade. 

Na contemporaneidade, o ensino de literatura não mais deveria contem-
plar a referida transmissão, mas contribuir com a formação do leitor. Logo, 
diante dessa proposição, essa deveria se encontrar associada à leitura, conci-
liando realidade com ludicidade, que resultaria na criticidade.

Considerando esse contexto, o propósito da presente pesquisa é analisar 
o estatuto do texto literário em questões do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), de 2009 a 2017, pois embora estejamos cientes de que o Exame não 
apresenta status de currículo, reconhecemos que movimentos positivos vêm 
ocorrendo no contexto escolar, garantindo que a leitura do texto literário seja 
inserida nas etapas que constituem o ensino médio.

Para tanto, trataremos de documentos legais, instituídos no século XX, que 
apresentam críticas ao ensino de literatura vigente e apresentam indicações 
gerais acerca dos aspectos que essa nova proposição deveria contemplar. Des-
se conjunto, trataremos das contribuições dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (PCNs), dos Parâmetros Curriculares Nacionais+ (PCN+) e das Orientações 
Curriculares Nacionais, sendo que todos esses documentos tratam especifica-
mente da língua portuguesa.

Adotamos como referencial teórico para a presente pesquisa, as contribui-
ções de Zilberman (2008), Martins (2006), Gerdarth; Amorim e Carvalho (2013) 
e Sá (2015), que apresentam contribuições importantes que podem referendar 
o trabalho com a literatura na perspectiva da formação do leitor crítico.

33 Doutoranda em Letras (PPGL) - (UERN); Professora Efetiva de Língua Portuguesa da Rede Pública do Estado 
do CE.
34 Mestranda em Letras (PPGL) - (UERN); Professora Efetiva de Língua Portuguesa da Rede Pública do Estado do CE.



O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS LEGAIS SOBRE O ENSINO DE 
LITERATURA?

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 
(LDB), em 1996, passou a vigorar a indicação de que o ensino de língua portu-
guesa contemplaria as formas contemporâneas de linguagem. 

Nessa proposição, a literatura se encontra presente, visto que sua inserção 
na escola remonta o princípio da instituição, embora seu ensino carecesse de 
adequações para dar conta das novas demandas educacionais.

Como a LDB constitui uma proposição ampla, incompatível com detalha-
mentos, em 1998, o Ministério da Educação lançou os PCNs, que apresentam crí-
ticas à dicotomização da Língua Portuguesa em Gramática, Literatura e Redação, 
legitimada pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 5.692, de 1971.

Os PCNs (1998, p. 16) reconhecem que a história da literatura constitui 
o foco do trabalho com a literatura no ensino médio, pois, segundo esse docu-
mento “A história da literatura costuma ser o foco da compreensão do texto; 
uma história que nem sempre corresponde ao texto que lhe serve de exemplo.” 

A contribuição mais significativa trazida pelos PCNs (1998) para o traba-
lho com a literatura se apresenta por meio da apresentação de um conjunto 
de competências e habilidades para as três áreas do conhecimento, a saber: 
Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias; Ciências Naturais e suas Tecnologias; 
e Ciências Humanas e Suas Tecnologias.

Do conjunto de competências e habilidades apresentadas para a área Lingua-
gens, Códigos e suas Tecnologias, apresentamos a que consideramos como a que 
mais se aproxima da literatura, embora não haja indicação explícita dessa relação:

Quadro 1: Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Língua Portuguesa

Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário coletivo, 
o patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no eixo temporal 
e espacial. 

Fonte: PCN de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (1998, p. 24).

O reconhecimento da pertinência do trabalho com o texto literário, situa-
do no tempo e no espaço esclarece em que termos precisaria ser conduzido o 
ensino da literatura a partir de então: o texto deveria ocupar o centro desse 
processo, sendo que os aspectos concernentes ao contexto de produção seriam 
discutidos com base nesse. 

No entanto, precisamos reconhecer que essa indicação é proposta pelos 
PCNs em 1998 sem detalhamentos, de modo que o professor de língua portu-



guesa que não aderiu ao contexto de pesquisas que tratam do ensino da língua 
materna manteve, certamente, as práticas veladas que contemplam a história 
da literatura, e ainda a teoria literária como foco do trabalho com esse eixo.

Na perspectiva de tentar minimizar ou mesmo resolver as lacunas deixa-
das com a divulgação dos PCNs, em 2002 o Ministério da Educação apresenta 
os Parâmetros Curriculares Nacionais+ (PCNs+), que na visão de críticos teriam 
a função de esclarecer melhor para os profissionais da educação, as proposi-
ções apresentadas no documento legal anterior. Observamos o esclarecimento 
de que as competências estariam diretamente vinculadas aos conteúdos, visto 
que o currículo não pode se resumir ao senso comum.

Na sequência, apresentamos as competências gerais e específicas que po-
dem ser relacionadas ao trabalho com a literatura: 

Quadro 2: Competências gerais e específicas

O texto como representação do imaginário e a construção do patrimônio cultural

Competências gerais

Representação e 
Comunicação

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da 
linguagem.

Investigação e 
Compreensão

Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de 
construção do imaginário coletivo, o patrimônio representativo da cultura e 
as classificações preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial.

Contextualização 
Sociocultural

Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e 
condutas sociais e como representação simbólica de experiências humanas, 
manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social.

Competências específicas

Unidades temáticas Competências e habilidades

O funcionamento 
discursivo do clichê

Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de 
construção do imaginário coletivo.

Preconceito; paródia Analisar diferentes abordagens de um mesmo tema.

Identidade nacional Resgatar usos literários das tradições populares.

Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais+: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (2002).

As indicações que tratam explicitamente do trabalho com a literatura se 
encontram presentes na seção que trata o texto como representação do ima-
ginário e construção do patrimônio cultural, conforme transcrito no Quadro 
2. Embora observemos uma abordagem mais específica, em se tratando das 
competências e habilidades que se encontram envolvidas nesse processo, com-
preendemos que essas ainda não são suficientes para que o professor de língua 
portuguesa adeque sua prática em relação ao ensino de literatura, adotando 
como foco o trabalho com o texto literário.



Na tentativa de especificar melhor como se daria esse processo, na se-
quência do documento em análise, identificamos na seção a indicação dos cri-
térios que precisam ser considerados na seleção de conteúdos, que se encontra 
organizada em torno das competências: interativa, textual e composicional. As 
indicações para o trabalho com o texto literário perpassam essas três compe-
tências, sendo que os procedimentos para esse trabalho se encontram situados 
no âmbito da terceira competência, quando o texto é compreendido como ob-
jeto sócio-historicamente construído, a saber:

Quadro 3: Procedimentos para o trabalho com textos literários.

Distinguir texto literário de texto não-literário, em função da forma, finalidade e convencionalidade;

Comparar dois textos literários, percebendo semelhanças ou diferenças decorrentes do momento his-
tórico da produção de cada um deles;

Diferenciar, em textos, marcas de valores e intenções de agentes produtores, em função de seus com-
prometimentos e interesses políticos, ideológicos e econômicos; 

Identificar, na leitura de um texto literário, as implicações do tratamento temático e do estilo relativas 
ao contexto histórico de produção e recepção do texto;

Relacionar o universo narrativo com estilo de época, bem como com estereótipos e clichês sociais.

Fonte: Produzido por Sá (2018), com base nos PCNs+ Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (2002, p. 77).

As indicações procedimentais para o trabalho com a literatura no ensino 
médio se apresentam mais detalhadas nessa proposição, que começa com a 
ênfase na diferenciação que o professor precisa fazer entre texto literário e não 
literário. Essa indicação é de fácil aplicação, visto que em coleções de livros 
didáticos, geralmente há uma seção que contempla esse aspecto.

Já a comparação entre textos literários de diferentes momentos históricos 
de produção somente vai ser mais explorada com o advento do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (ENEM). A diferenciação dos valores que predominam 
nos agentes de produção de obras literárias, é outro aspecto que o docente en-
frentará dificuldades para trabalhar, visto que sua formação, certamente, não 
contemplou essa orientação. 

Apresenta-se ainda como desafio, a indicação de que o trabalho com o tex-
to literário contempla as condições de produção e recepção de textos. Somente 
a primeira orientação é contemplada no trabalho com a história da literatura, 
já que as condições de recepção remetem ao leitor, que precisaria ter suas con-
dições de leitura e nível de compreensão contempladas no documentadas, para 
que a escola pudesse dar conta dessa indicação. Outro desafio a ser superado 
é a abordagem de estereótipos e clichês que marcaram o período de produção 
das obras, visto que os aspectos explorados até então não dão conta desses 
aspectos.



Quatro anos após a divulgação dos PCNs+, o Ministério da Educação lança 
as Orientações Curriculares Nacionais (OCNs), em 2006. Embora a presente 
pesquisa não se atenha somente aos aspectos críticos desse documento legal, 
ressaltamos, sem maiores detalhamentos, que o fato de a literatura ter sido 
tratada como uma seção independente, colocada nesse documento, após o de-
talhamento aos aspectos que compreenderiam as orientações para o trabalho 
com a língua portuguesa, contribuiu com a ampliação do questionamento acer-
ca da dicotomia da disciplina em Gramática, Redação e Literatura, que os PCNs 
(1998) já haviam criticado.

O TRABALHO COM A LITERATURA NA PERSPECTIVA DA 
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS

Desde os primórdios da existência das instituições escolares que o traba-
lho com a literatura integra o currículo escolar. Nessa perspectiva, Zilberman 
(2008, p. 16) afirma que “A literatura introduziu-se na escola desde o começo 
da história dessa instituição.” Registros dão conta que os sumérios, ao inven-
tarem a escrita, já inseriram na rotina de atuação dos sacerdotes, a divulgação 
de cânones literários.

No Brasil, a Reforma Pombalina garantiu que o trabalho com a língua por-
tuguesa contemplasse os macrocampos: Retórica, Poética e Gramática. A litera-
tura, por sua vez, se encontra associada à Retórica, de modo que o investimento 
na declamação de textos literários consagrados marcou o trabalho com a litera-
tura até a adesão do governo brasileiro ao ensino tecnicista. 

O processo de escolarização do texto literário, com base nessa tendência pe-
dagógica prioriza abordagens formalistas, estruturalistas, biográficas e gramati-
cais dentre outras, que na prática se traduz na proposição e resolução de roteiros 
de interpretação, na aplicação de fichas de leitura, na resolução de atividades 
presentes em livros didáticos e no exercício irrefletido da leitura como prepa-
ração para participação em recitais e outras atividade artísticas, em que o texto 
literário é adotado como base à preparação de performances, sem que se conso-
lide a interpretação do discurso reproduzido no momento da apresentação. 

Segundo Martins, 2006, a escola precisa focar na leitura da literatura, pos-
sibilitando ao aluno compreender que o sentido é construído pelos leitores na 
interação com os textos. Esse processo resultaria no estudo significativo da li-
teratura. Diante dessa indicação, o professor precisaria contribuir para que a 
leitura da literatura se constituísse como uma atividade lúdica de construção e 
reconstrução de sentidos.

Ao tratar da leitura do texto literário, Zilberman (2008, p. 17) aponta que 
essa “[...] constitui uma atividade sintetizadora, permitindo ao indivíduo pene-



trar o âmbito da alteridade sem perder de vista sua subjetividade e história.” 
Assim sendo, o investimento na leitura literária expande as fronteiras do co-
nhecido, contribuindo com a ampliação do sentido, de modo que essa expan-
são se processa por meio da relação entre o leitor e o texto.

O ensino da literatura precisa também ser contemplado, sempre na pers-
pectiva de influenciar o contato do leitor com o texto. Esse contemplaria o es-
tudo da obra, com foco na análise de sua organização estética. 

Martins (2006, p. 87) ressalta que: “leitura e literatura mantêm relações 
dialógicas, pois revelam uma natureza interdisciplinar quando convergem para 
um mesmo ponto: o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento subjacen-
tes ao ato da leitura e à recepção do texto literário.” Explorar o texto literário 
em uma perspectiva interdisciplinar contribui para que o aluno amplie suas 
habilidades em leitura e compreenda que os diálogos entre o texto literário e 
outras áreas do conhecimento podem ser explorados nos processos de leitura 
e recepção do texto literário.

Martins (2006) discute ainda dois processos de escolarização da leitura, 
definidos pela autora como adequado e inadequado. Estaria situado no plano 
adequado, o investimento que o professor deve realizar para garantir que o 
aluno compreenda a leitura do texto literário como uma prática social, enquan-
to o inverso estaria na continuidade do investimento em explorar aspectos re-
lativos à história e teoria da literatura, dissociados do texto literário.

No quadro seguinte, apresentamos um conjunto de sugestões metodológi-
cas, apresentadas por Martins (2006), para o trabalho com o texto literário, em 
uma perspectiva intertextual:

Quadro 5: Sugestões metodológicas - abordagem intertextual do texto literário

Nível de 
intertextualidade

Definição Exemplo

Homoautoral Relação entre textos do 
mesmo autor literário.

Análise do perfil feminino das personagens Capitu e 
Vírgília, com base na obra machadiana.

Heteroautoral Diálogo entre textos de 
autores distintos.

Abordagem da relação entre a obra machadiana Dom 
Casmurro e a tragédia shakespeariana Otelo.

Endoliterária Relações entre textos 
situados no mesmo 
sistema literário.

Análise das relações entre as obras Missa do Galo, de 
Machado de Assis e Missa do Galo, de Gilvan Lemos.

Exoliterária Diálogos entre uma 
obra literária e texto ou 
obra não literária.

Identificação dos elementos que marcam a 
intertextualidade entre romance Boca do Inferno, de 
Ana Miranda e a biografia de Gregório de Matos.

Fonte: Martins (2006, p. 99), com adaptações.



A utilização de recursos metodológicos que contemplam a abordagem in-
tertextual do texto literário constitui uma possibilidade para a inserção dos 
alunos mais resistentes à leitura literária, visto que essa leitura é realizada com 
fins distintos do corriqueiro preenchimento de fichas de leitura, cuja utilização 
já foi colocada em cheque por Martins (2006) e outros pesquisadores que de-
fendem o trabalho com a literatura na perspectiva da ampliação do letramento 
literário do estudante.

Podemos ainda situar o trabalho com mais de um texto literário no con-
texto da Habilidade 22, da Matriz do Exame do Ensino Médio, que consiste em 
“Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguís-
ticos.” A presente habilidade não restringe a abordagem intertextual ao con-
texto literário, mas observamos que a relação entre textos relativos ao gênero 
é também explorada no exame. Essa possibilidade amplia a necessidade de 
adesão à leitura do texto literário, cuja relação intertextual pode ser explorada 
com base nas indicações de Martins (2006), em uma perspectiva endoliterária, 
exoliterária, homoautoral e heteroautoral dentre outras possibilidades.

A Matriz de Referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB), no plano do Descritor 20, aponta a pertinência de “Reconhecer dife-
rentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam 
do mesmo tema, em fun ção das condições em que ele foi produzido e daquelas 
em que será recebido.” Esse descritor contempla as relações intertextuais, que 
se processam entre textos literários e não literários. O mais importante é que 
essa indicação amplia a possibilidade de investimento da leitura do texto lite-
rário, amplamente explorado no plano desse gênero.

Gerdarth, Amorim e Carvalho (2013) apontam que a partir da instituição 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, a literatura foi in-
serida no contexto da disciplina Língua Portuguesa, sendo que na rede pública, 
gradativamente, as aulas de literatura foram incorporadas à carga horária do 
professor de língua materna. A perspectiva é que o tempo para o trabalho com 
a leitura do texto literário seja preservado e ampliado, considerando o fato de a 
disciplina contar com um número significativo de aulas semanais.

Na sequência trataremos da abordagem da literatura no contexto do 
ENEM, com base nas habilidades 15, 16 e 17.

O TRATAMENTO DA LITERATURA NO ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio começou em 1998, sendo que naquele 
período eram aplicadas sessenta e uma questões em apenas um dia de prova 
multidisciplinar, que contemplava as cinco competências e 21 habilidades pre-
sentes na matriz vigente à época. Muitos fatores contribuíram com a ampliação 



do ENEM, dentre os quais podemos destacar o fato de seus resultados serem 
utilizados como critério para acesso à Educação Superior. 

Em 2009, segundo Sá (2015), o número de questões é ampliado para cen-
to e oitenta questões, aplicadas a cada edição do exame, em dois dias. As ques-
tões estão divididas em quatro áreas do conhecimento, a saber: Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Naturais 
e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

A matriz de referência da área Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
é constituída por nove competências, das quais a competência dois abriga as 
habilidades referentes à língua estrangeira moderna, a competência três com-
preende as habilidades concernentes à Educação Física, enquanto no domínio 
da competência quatro estão as habilidade que tratam do componente curri-
cular Artes. 

Desse modo, temos então seis competências que abrigam as habilidades 
referentes ao componente curricular Língua Portuguesa. Desse conjunto, des-
crevemos no quadro 6 as competências e habilidades que tratam da literatura, 
nosso objeto de estudo:

Quadro 6: Competências e habilidades de literatura na Matriz de Linguagens

Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacio-
nando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifesta-
ções, de acordo com as condições de produção e recepção.

H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do 
contexto histórico, social e político.

H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto 
literário.

H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio 
literário nacional.

Fonte: Matriz de Referência ENEM, 2012, p. 3.

Identificamos pontos de diálogo entre a proposição dos PCN(1998), dos 
PCNs+ Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (2002) e das OCN (2006) para o 
trabalho com a literatura no ensino médio. Embora na competência e nas habi-
lidades transcritas acima não seja possível observar indicações explícitas para 
o investimento no trabalho com o texto literário, essa pode ser observada nas 
questões do ENEM que são propostas sempre com base em textos. 

Apresentamos no Quadro 6 o mapeamento quantitativo das questões de 
literatura presentes na prova da área de Linguagens no intervalo situado entre 
2015 e 2017.



Quadro 6: Número de questões de literatura por habilidade

HABILIDADE 2015 2016 2017

H15 02 02 02

H16 03 07 03

H17 02 02 04

Fonte: Produzido por Sá (2018), com base nas provas de Linguagens.

Em 2015, sete questões exploraram aa habilidades referentes à literatura; 
em 2016, esse número é ampliado para onze questões; já em 2017, identifica-
mos a ocorrência de nove questões que exploram as habilidades descritas no 
quadro 6.

Apresentamos a seguir a questão 107 do ENEM 2015, relativa à habilidade 15:

Fonte: Prova azul do ENEM 2015 – 2º dia.



A identificação do gabarito do item em análise exige que o leitor recupere 
informações concernentes ao contexto de produção do texto literário do poeta 
parnasiano Olavo Bilac, sendo que as informações históricas que, geralmente 
eram cobradas em provas de literatura, como data da publicação da obra está 
informada no comando. De fato, a leitura do poema e a correlação entre seu 
conteúdo com os fatos ocorridos em seu contexto de produção são suficientes 
para que o candidato identifique o gabarito, sem que ele precise dominar as-
pectos peculiares do contexto histórico que marcou a época, recorrentemente 
exploradas em questões de literatura presentes no livro didático, e também em 
provas de vestibulares e concursos.

Na sequência, apresentamos a questão 99, da prova azul do ENEM 2016, 
que trata dos procedimentos utilizados pelo escritor Ariano Suassuna na cons-
trução do texto teatral O santo e a porca, com ênfase no sentido decorrente do 
uso das expressões o peste e cachorra da mulest’a. 

Fonte: Prova azul do ENEM 2016 – 2º dia.

A resolução dessa questão exige que o candidato tenha consolidado a ha-
bilidade 16, que trata da relação entre informações sobre concepções artísticas 



e os procedimentos adotados pelo escritor na construção do texto literário, que 
se situam na análise do texto, adotando como base as construções realizadas 
na teoria da literatura.

Apresentamos na sequência a questão 34, da prova amarela do ENEM 
2017, que trata dos valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no 
texto literário, conforme se pode observar no item seguinte:

Fonte: Prova amarela do ENEM 2017 – 1º dia.

As relações humanas e sociais presentes no fragmento da obra literária 
Relato de um certo oriente, do autor contemporâneo Milton Matoum podem ser 
analisadas com base na leitura do texto literário adotado como suporte para 
formulação dessa questão, evidenciando que a escola precisa investir no letra-
mento literário.

Do conjunto de questões do ENEM formuladas com base nas habilidades 
15, 16 e 17, presentes na matriz do referido exame evidenciam que a escola 
precisa associar os fatores históricos, bem como a teoria da literatura a abor-
dagem do texto literário, cuja leitura precisa torna-se frequente e produtiva no 
cotidiano escolar. Ressaltamos os resultados da abordagem da literatura pelo 



ENEM para que as orientações legais discutidas no presente artigo pudessem 
ser, aos poucos, incorporadas pelos docentes.

A TÍTULO DE CONCLUSÃO

A pertinência do trabalho com o texto literário no ensino médio foi ini-
ciada com a proposição dos PCNs, em 1998, sendo ampliada em 2002 e 2006, 
pelos PCNs+ e OCN, respectivamente. No entanto, o reconhecimento dessa ne-
cessidade passa a constituir uma preocupação do professor quando, a partir de 
2009, o resultado do ENEM passa a ser adotado como critério de acesso à Edu-
cação Superior e esse explora a literatura com foco no texto literário, embora 
reconheçamos que o exame não tem status de currículo.

Pesquisas posteriores podem quantificar e analisar o número de questões 
do ENEM que fazem uso do texto literário para explorar habilidades distintas 
das que constituem a competência 5, referentes a outras habilidades, cujo le-
vantamento prévio evidencia, que constitui uma prática recorrente.

Essa utilização evidencia a importância de o currículo de língua portu-
guesa no ensino médio focar sua abordagem no trabalho que contempla o de-
senvolvimento das habilidades concernentes à compreensão do texto literário, 
sendo que o contexto histórico e teoria da literatura, ainda tão valorizados no 
ensino de literatura, seriam adotados como referenciais para a abordagem dos 
textos referentes ao gênero em foco.
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INTRODUÇÃO

Os professores da educação básica têm enfrentado problemas relaciona-
dos ao ensino/aprendizagem dos alunos em todo o Brasil, e a escola presen-
cia o crescimento da evasão e desistências de estudantes por motivos diversos 
atrelados a falta de estímulos que proporcionam a construção de conhecimen-
tos relevantes para a formação de cidadãos que desenvolvem habilidades de 
produção de sentido por meio da linguagem em uso. Dessa forma, fica o desa-
fio de planejar práticas pedagógicas que despertem a curiosidade e interesses 
dos alunos pelo aprendizado desenvolvido em sala de aula. Nessa perspectiva, 
atentar para as habilidades de leitura de gêneros textuais, criando uma relação 
harmoniosa entre autor, texto e aluno/leitor, no espaço escolar, torna-se um 
caminho para efetivação de estudos semânticos de base cognitiva e cultural.

Os estudos semânticos são essenciais para o desenvolvimento linguístico 
do aluno que se envolve em aulas de leitura, promovendo mudanças significa-
tivas na forma de enxergar o mundo. Para isso, cabe ao profissional da educa-
ção, a partir de bases documentais que asseguram sua prática docente, criar 
estratégias de ensino voltadas para a construção do conhecimento do aluno, 

35 Possui graduação (Licenciatura) em Letras (Língua portuguesa) pela Universidade Estadual da Paraíba (2015). 
É professor da educação básica do Estado da Paraíba. É mestrando do Programa de Pós-Graduação em Formação 
de Professores (PPGFP) da Universidade Estadual da Paraíba. 
36 Possui Graduação em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba, Mestrado em Letras com habilitação em 
Linguística e Língua Portuguesa e Doutorado em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba. É Professor do 
curso de Licenciatura em Letras (Língua Portuguesa) e do Programa de Pós-Graduação em Formação de Profes-
sores (PPGFP) da Universidade Estadual da Paraíba - Campus I. Atua com ensino e pesquisa em estudos semân-
ticos, pragmáticos, discursivos e semióticos, bem como nas práticas e nos processos de letramento mediados por 
gêneros textuais, com ênfase na formação docente (inicial e continuada).



levando em consideração o contexto histórico e sociocultural da localidade que 
ele frequenta. 

Na sociedade nordestina, a riqueza cultural ganha força em manifestações 
artísticas que demostram as especificidades de um povo influenciado pelo fe-
nômeno da seca. Grande parte das escolas nordestinas está inserida nesse con-
texto, e os alunos que as frequentam têm contato com essa realidade, sendo 
essa realidade sociocultural ressignificada mediante gêneros textuais como o 
aboio. 

É notório que o canto do vaqueiro rememora o passado, a lida com o gado, 
os amores e religiosidades, numa linguagem riquíssima, própria do homem 
campo. Atentando para esses aspectos, indagamos se um trabalho de ensino 
pautado na leitura/escuta do aboio, com ênfase nos estudos semânticos, pode 
permitir o desenvolvimento da língua(gens) de alunos da Educação Básica?

Para tanto, tomamos como aporte teórico autores como Geraldi (2010), 
Marcuschi (2008), A Lei de Diretrizes e Bases da educação, nº 9.394/1996, 
além de Lenz (2013), Gomes (2003), Lakoff e Johnson (1979), Ferrarezi Jr. 
(2013) e Zumthor (1997; 2007) no que concerne a relevância de abordagens 
da linguagem voltadas para a compreensão dos gêneros textuais que se con-
figuram como manifestações culturais do povo, poesia oral performática que 
constrói conceitos simbólicos do homem mediante um campo semântico de 
base tanto cognitiva quanto cultural, formulados pela experiência com o se-
miárido do nordeste brasileiro.

Numa perspectiva descritiva, propomos inicialmente uma análise semân-
tica do aboio “Minha escola foi cocheira”, do Poeta e Vaqueiro Mestre Pedro 
Coelho, verificando a forma como as metáforas contribuem para a estruturação 
dos conceitos na mente, sendo formulados conforme a experiência do sujeito 
com o meio social que atua historicamente. 

1. A LEITURA DO ABOIO COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL E O 
CURRÍCULO ESCOLAR

As novas gerações de alunos da atualidade estão imersas em uma nova 
era da comunicação e acesso rápido à informação por meio das mídias digitais. 
Refletindo sobre isso, o professor é colocado numa posição de profissional que 
repensa sua prática em sala de aula, levantando estratégias que possam aten-
der, satisfatoriamente, os processos de aprendizagens, ligando tradição e mo-
dernidade. Com isso, faz-se necessário o surgimento de uma nova identidade 
de professor, construída sobre a base de um sujeito que leva em consideração 
as experiências de vida dos participantes envolvidos no processo de ensino/
aprendizagem (GERANDI, 2010). 



O aprendizado, nessa visão, acontece com naturalidade/qualidade, uma 
vez que existe influência cultural e histórica na construção dos saberes a par-
tir do estudo de textos que rememoram a realidade nordestina, por exemplo, 
como acontece com as produções de aboios pelos vaqueiros do nordeste bra-
sileiro. Essa ação docente caracteriza o planejamento das aulas seguindo os 
acontecimentos do dia a dia dos alunos que frequentam a escola.

A poesia popular apresenta as manifestações culturais próprias de um 
povo que se destaca por suas particularidades moldadas pelo semiárido nor-
destino. Por isso, a leitura do aboio pode ser realizada na escola nordestina 
como parte do currículo que possui a função de complementação dos saberes 
sugeridos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Sobre isso, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.394/1996), assegura, no Art. 
26º, que, 

[...] os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma 
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimen-
to escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos.

A LDB, nº 9.394/1996, não recomenda o uso do aboio como sendo um ele-
mento primordial nas aulas de língua(gens), mas deixa firmado que elementos 
da cultura e economia, segundo as especificidades regionais e locais de cada 
sociedade onde a escola está inserida, devem fazer parte da complementação 
curricular da BNCC. Dessa forma, o aboio é um gênero textual que possui valo-
res da tradição e cultura da região do nordeste brasileiro, fazendo-se presente 
nas esferas tanto de trabalho do vaqueiro aboiador, quanto nos eventos artísti-
cos, como festivais de vaquejada, cavalgadas, rádios, playlist em aplicativos da 
internet, etc.

1.1 O canto do aboio: da performance do vaqueiro a recepção do 
público

O aboio se configura como o canto do vaqueiro que, inicialmente, é prati-
cado para condução do gado. Nesse caso, os animais não são conduzidos com 
violência física, mas são guiados/tocados pelo encantamento da palavra, por 
meio da melodia penosa do canto do vaqueiro, inspirada nas dificuldades da 
lida diária. É na ação performática do vaqueiro, diante do gado ou do público 
humano, que as emoções são transformadas em cantos, tocando, significativa-
mente, animais e humanos que convivem nesse cenário.

O aboio, canto do cotidiano de trabalho dos vaqueiros, é marcado por ritos ligados à condução da 
boiada, à performance do trabalho e do canto, e é revestido dos caracteres rítmicos e mágicos, com 
índices encantatórios, pois é pela voz e pelos gestos que os vaqueiros conduzem os animais. A can-



tiga não tem apenas o caráter pragmático do trabalho, mas também características poéticas, seme-
lhantes à cantoria no improviso e na estrutura dos versos e estrofes. A diferença está na ausência de 
instrumentos e na utilização exclusiva da voz, que, por sua vez tem processos desencadeados pela 
memória e traz à tona as experiências do cotidiano e a sabedoria adquirida ao longo dos tempos. 
(MAURÍCIO, 2012, p. 16)

Como afirma Maurício (2012), além de ser destinado originalmente para 
o trabalho, o aboio também possui caráter poético semelhante ao canto dos re-
pentistas de cantoria, sem o acompanhamento do instrumento, apenas com a 
performance da voz. A voz é um “querer dizer e vontade de existência, lugar de 
uma ausência que, nela, se transforma em presença” (ZUMTHOR,1997, p. 11), 
reconstruindo a memórias do passado de vaqueiros envolvidos com o trabalho 
pesado, conquistas, graças divinas ou outras áreas da vida humana. O homem 
simples do campo encontra no canto do aboio uma forma de interação com 
animais e humanos, recriando, por meio da voz, suas experiências, expressas 
pela performance que executa montado no cavalo ou em palcos de festivais, 
onde esse gênero é cantado. 

Diante disso, percebe-se a importância de trabalhar o aboio em sala de 
aula, uma vez que permite despertar os efeitos de sentido, pelo olhar do lei-
tor, a partir do contato com o esse gênero textual escrito ou oral. Levando em 
consideração a poesia oral, a construção do sentido acontece por um processo 
de duração ritualístico que envolve a performance e recepção. A recepção é um 
processo que implica uma duração de determinada ação de exposição oral, en-
volvendo extensões corporais, espaciais e sociais (ZUMTHOR, 2007), ou seja, 
os movimentos corporais, o espaço e a sociedade, envolvidos em determinado 
período de tempo, contribuem para a concretização de um processo ritualísti-
co construtor de sentidos. 

Já a performance “[...] designa um ato de comunicação como tal; refere-se 
a um momento tomado como presente” (ZUMTHOR, 2007, p. 50), isto é, con-
figura-se como sendo um acontecimento imediato da poesia oral que envolve 
um jogo de movimentos com o corpo, utilizando elementos espaciais, sociais e 
culturais, de modo a encenar as especificidades da narrativa poética que está 
sendo executada e direcionada à determinado público ouvinte. Para Zumthor 
(2007), descobrir as belezas de uma estrutura poética por meio da performan-
ce de um artista (nesse caso, o vaqueiro) se diferencia da posição de apalpar o 
texto e lê-lo por conta própria, uma vez que a ação performática potencializa as 
possibilidades de compreensão do sujeito leitor. 



2. CULTURA, EXPERIÊNCIA E CONCEITUALIZAÇÃO: AS 
SEMÂNTICAS CULTURAL E COGNITIVA

Os gêneros textuais são elementos essenciais na aula de língua materna 
(MARCUSCHI, 2008), porque permitem o contato do aluno com reflexões sobre 
a língua que fala por meio da leitura silenciosa ou coletiva. A ação de ler sozi-
nho exige um pouco mais do leitor, pois é preciso ativar conhecimentos relacio-
nados a sua cultura e experiência com o meio para que possa remontar o racio-
cínio do autor do gênero textual. Os aspectos culturais de um grupo de falantes 
são essenciais para a produção dos sentidos na linguagem em uso, porque são 
eles, em relação com a língua, que produzem determinados efeitos de senti-
do, não encontrados em outro grupo por causa de particularidades restritas a 
falantes de certas regiões. Isso foi refletido nos estudos da semântica cultural 
quando destaca que essa área da linguística “estuda a formação e atribuição 
dos sentidos na relação entre uma língua e a cultura em que essa mesma língua 
é utilizada” (FERRAREZI JR. 2013, p. 71), permitindo ao falante estruturar os 
conceitos por meio da apreensão de expressões linguísticas cujos significados 
são oriundos do local onde é falada.

Desse modo, o sentido de muitas expressões e construções correm o ris-
co de não serem entendidas por grupos de pessoas que não estão inseridas 
na região onde uma expressão ou conceito x é, eventualmente, utilizado(a) 
(FERRAREZI JR., 2013), gerando dificuldades para alguém que esteja utilizan-
do um tradutor ou um dicionário, pois se deparam com significados fora do 
contexto de uso, não sendo fiel às intenções comunicativas dos falantes, sendo 
influenciadas pela cultura local e experiências comunicativas para a organiza-
ção e estruturação dos conceitos na mente humana, como defende a semântica 
cognitiva.

A semântica cognitiva é uma subárea da linguística cognitiva, preocupada 
com a forma como a mente humana estrutura os conceitos e constrói os signifi-
cados mediante o contato do corpo com o social, cultural e história dos sujeitos 
envolvidos (LENZ, 2013). Segundo a autora, a mente é corpórea, o que implica 
dizer que “a maioria de nossos conceitos espaciais deriva da forma como é o 
nosso corpo e como ele funciona no mundo” (LENZ, 2013, p. 39), permitindo 
entender que a conceitualização não é um reflexo do contato entre mente e 
realidade externa, mas é o resultado da percepção das faculdades humanas que 
comandam ações motoras e sensoriais que, por meio da experiência, em socie-
dade, produzem interpretações influenciadas pela cultura local.

A experiência com o meio se torna fundamental para produção de sig-
nificados (GOMES, 2003), porque auxilia a mente humana nesse processo de 
leitura. Nessa visão da semântica cognitiva, a mente, o corpo e experiências 
com o mundo são elementos essenciais para a formação dos conceitos, uma 



vez que “a forma como interpretamos a nossa relação e experiência pode ser 
culturalmente determinada” (LENZ, 2013, p. 39), tendo em vista que, por trás 
da linguagem utilizada por determinados sujeitos, está um conjunto de com-
ponentes entendido como integrante das situações comunicativas, que permi-
tem a construção de imagens mentais de conceitos metafóricos, organizados 
de modo a entender a forma como o falante organiza e interpreta a realidade 
onde vive.

2.1 A metáfora 

O conceito de metáfora, aqui abordado, diferencia-se do que a tradição 
chama de figura de linguagem, porque enfatiza o valor cognitivo e interpretati-
vo dos conceitos construídos na mente, distanciando-se da prática de identifi-
cação e classificação da metáfora como sendo meros significados das palavras, 
como atesta Zanotto (1998). Seguindo esse pensamento, “a metáfora não é so-
mente uma questão de linguagem, isto é, de meras palavras” (LAKOFF; JOHN-
SON, 2002, p. 48), mas também é uma forma de estruturação das atividades 
realizadas no pensamento. 

Os conceitos que governam nosso pensamento não são meras questões do intelecto. Eles gover-
nam também a nossa atividade cotidiana até nos detalhes mais triviais. Eles estruturam o que per-
cebemos, a maneira como nos comportamos no mundo e o modo como nos relacionamos com 
outras pessoas. Tal sistema conceitual desempenha, portanto, um papel central na definição de 
nossa realidade cotidiana. Se estivermos certos, ao sugerir que esse sistema conceitual é em grande 
parte metafórico, então o modo como pensamos, o que experienciamos e o que fazemos todos os 
dias são uma questão de metáfora. (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 45-46)

Diante disso, é possível entender que a metáfora, como investiga a semân-
tica cognitiva, não é uma forma de ornamentação ou enfeite restrita a lingua-
gem poética ou ao sentido não literal, como desenham os estudos tradicionais, 
abordados no sistema escolar, mas está impregnada na estrutura da mente hu-
mana, na forma como percebemos e interpretamos as experiências com o mun-
do, permitindo formular uma compreensão conceitual dos contatos corporais 
que temos com os elementos da sociedade onde interagimos.

O sentido metafórico é visto como a construção de um conceito, expe-
rienciado em determinada realidade, no lugar de outro. Dito de outro modo, 
“a essência da metáfora é compreender e experienciar uma coisa em termo de 
outra” (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 47-48), trazendo um raciocínio analógico 
entre fatos, objetos ou coisas distintas. Essa forma de compreender as coisas, 
ações e o mundo está presente na realidade da linguagem corriqueira e cotidia-
na, facilitando o processo de comunicação com o outro, porque permite partir 
da formulação de um sentido comum e de fácil compreensão para um sentido 
mais complexo.



4. O CANTO DO ABOIO: “MINHA ESCOLA FOI COCHEIRA” 

Sabendo da importância de se trabalhar elementos semânticos da lin-
guagem inserida no contexto do aluno, analisamos o aboio “Minha escola foi 
cocheira”, do vaqueiro nordestino Pedro Coelho. Em estudos posteriores, evi-
denciaremos um estudo de caso em sala de aula do Ensino Médio a partir da 
leitura/escuta de textos da tradição oral, com ênfase no estudo dos aspectos 
semânticos/metafóricos que atualizam os signos linguísticos da cultura nor-
destina, e contribuem para a compreensão dos efeitos de sentido que são atua-
lizados pelo uso da palavra como elemento de significação pelo aluno em pro-
cesso de letramento escolar.

No texto em análise, em linguagem cotidiana do homem simples do cam-
po, o autor atualiza efeitos de sentido influenciados pelo sociocultural e a ex-
periência do homem do campo com o semiárido nordestino. Ele enxerga no 
aboio uma possibilidade de interagir com animais e humanos pelo canto pe-
noso, trazendo a ideia de vaqueiro herói, vencedor das dificuldades oferecidas 
pelo local onde vive.

Pedro Coelho é vaqueiro e poeta considerado pela Universidade Estadual 
do Ceará mestre que tem o título de notório saber em cultura popular, por re-
conhecimento a sua produção artística e cultural, imprimindo a voz do sujeito 
nordestino que conta suas experiências no sertão do Ceará. Cobre-se com ves-
timenta de couro, adequada para enfrentar os riscos oferecidos pela caatinga, 
exerce sua profissão e canta o aboio no trabalho ou em festivais, alimentando 
a cultura popular nordestina. A seguir, disponibilizamos um trecho do aboio, 
produzido pelo vaqueiro, transcrito de um vídeo disponibilizado no Youtube.

(1) Oi êeei
(2) Eu sou o Pedro coelho, que nunca fui num colégio
(3) Não tive esse previlégio, mas minha vida é um espelho 
(4) Me chamo Pedro coelho, um vaqueiro renomado,
(5) Passei em canto apertado
(6) Minha escola foi cocheira e meu professor foi o gado
(7) Sou vaqueiro do sertão, a terra que eu tenho amor
(8) Nasci nesse logrador, o meu querido torrão
(9) Peguei muito barbatão, por gruta, serra e talhado
(10) Eu em Granfino montado, peguei vaca corredeira
(11) Minha escola foi cocheira e meu professor foi o gado

[...]

(12) Foi lá na fazenda em campo, que eu peguei a lavandeira
(13) Vaca velhaca e ligeira, que eu nunca vi correr tanto
(14) Mas levei ela pra os canto, dos recanto dos cercado
(15) Fiquei em pau pendurado, em galho de catingueira 
(16) Minha escola foi cocheira e meu professor foi o gado



[...]

(17) Peguei nuvia cismada, peguei vaca corredeira
(18) Eu já morei nos Moreira, pedaço do Ceará
(19) Tenho dois filho pra herdar, tudo que eu fiz no passado
(20) Pedro Junior está formado e Jardel puxando as perneira
(21) Minha escola foi cocheira e meu professor foi o gado

[...]

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=m8e5Gk3fYEM&t=42s

Em “Minha escola foi cocheira”, de Pedro Coelho, o eu lírico fala sobre suas 
vivências no logradouro onde vive, descrevendo-o como local seco, porém 
amado e querido por seus moradores, destacando as dificuldades enfrentadas 
no trabalho, realizado no semiárido nordestino, o que não o impede de ser re-
conhecido como herói por exercer o ofício de vaqueiro com perfeição, permi-
tindo construir um patrimônio material e um nome de vaqueiro reconhecido, 
herdado e mantido pelos filhos Jardel e Pedro Júnior.

O aboio, em estudo, expressa a forma como o poeta se enxerga, denomi-
nando-se como o homem do campo sem acesso à educação formal, oferecida 
pela escola, mas aprendeu o ofício de vaqueiro, construindo conhecimentos va-
liosos que o coloca em uma posição de superioridade. Ao descrever isso, o poe-
ta vaqueiro Pedro Coelho constrói sentidos metafóricos, demonstrando a for-
ma como enxerga/interpreta a sua experiência com o mundo que vive (LENZ, 
2013). Para facilitar a compreensão dessa organização mental, realizada pelo 
poeta, será disponibilizado uma tabela, sistematizando os processos metafóri-
cos utilizados pelo aboiador nessa produção.

Tabela 1: Construções metafóricas no aboio em estudo

Processos metafóricos no aboio “Minha escola foi cocheira”, de Pedro Coelho

Linha

Colunas 

A B C

Construção metafórica Experiência do sujeito Efeito de sentido produzido

01 Não tive esse previlégio, 
mas minha vida é um 
espelho (verso 3º)

O espelho reflete 
determinada verdade.

Não tem dificuldades em 
compartilhar ou expressar 
seus feitos ou pensamentos.

02 Passei em canto apertado 
(verso 5º)

Tem conhecimento de 
recipientes que não suportam 
outros por serem pequenos.

No cotidiano, o sujeito vive 
momentos que apresentam 
problemas difíceis de serem 
resolvidos.



03 Minha escola foi cocheira 
e meu professor foi o 
gado (verso 6º)

A cocheira como local de 
disponibilizar alimentos e 
convívio com os animais.

No trabalho do campo, 
aprende-se no convívio com os 
animais no espaço da cocheira.

04 Nasci nesse logrador, 
o meu querido torrão 
(verso 8º)

Contato com pequena porção 
de terra úmida, endurecida 
pela ação do sol.

O lugar onde mora é seco 
como um torrão.

05 Fiquei em pau 
pendurado, em galho de 
catingueira (verso 15º)

Experiência com os galhos da 
catingueira, planta típica da 
caatinga.

Ao correr atrás dos animais, 
os vaqueiros correm o risco de 
serem derrubados do cavalo 
pelos galhos dessa vegetação.

06 Eu já morei nos Moreira, 
pedaço do Ceará (verso 
18º)

“Pedaço” significa a parte de 
algo: alimento, terra, etc.

O Moreira é um local que 
pertence ao estado do Ceará.

07 Pedro Junior está 
formado e Jardel 
puxando as perneira 
(verso 20º)

Utilizando a perneira, 
indicando que o sujeito é 
vaqueiro.

O filho Jardel também trabalha 
como vaqueiro. 

Fonte: Tabela criada pelo autor.

A tabela acima deixa clara a presença da conceitualização metafórica no 
aboio produzido pelo poeta em estudo como forma de representação da estru-
tura do pensamento do sujeito (vaqueiro aboiador), percebendo suas ações no 
campo. Para dizer que não sente dificuldades em expressar o que pensa, não 
tendo vergonha do que faz ou fez (1C), utiliza o verso descrito em 1A, demons-
trando sua impressão acerca do fato de falar abertamente sobre si, trazendo 
uma comparação implícita com o espelho, baseando-se em experiências com o 
efeito do espelho para mostrar determinada realidade. 

Como já dito anteriormente, a metáfora ocorre quando se experiencia um 
termo em lugar de outro (LAKOFF; JOHNSON, 2002), denunciando a forma 
como o falante compreende determinada realidade, como acontece na metá-
fora descrita anteriormente na linha 1A. Esse comportamento linguístico apa-
rece várias vezes no aboio que analisamos na tabela 1, podendo ser percebida 
com mais clareza nas demais linhas. Ao dizer o verso, o aboiador substitui: pro-
blemas difíceis, por canto apertado (2ªA); professor/escola, por gado/cocheira, 
como forma de ter aprendizado (3A); Logrador por torrão (4A); cair do cavalo 
por ficar em pau pendurado (5A); local que pertence ao Ceará por pedaço do 
Ceará (6A); ser vaqueiro por puxar as perneiras (7A). Nestes casos, o aboiador 
estrutura um pensamento sobre a realidade vivida de modo analógico entre 
coisas distintas, mas que possuem traços comuns, apontando um grau de se-
melhança entre eles (LAKOFF e JOHNSON, 2002).

São esses efeitos de sentido produzidos pelo homem do campo que estão 
presentes nas esferas do trabalho ou festivais de aboio, vaquejadas, cavalgadas 



ou em formas midiáticas como o cancioneiro popular nordestino, rádio, tele-
visão, internet, etc., atualizando sentidos que tocam o gado e o povo por meio 
da performance do vaqueiro aboiador/poeta, com a sua linguagem simples, de 
homem do campo, canta e encanta seu público. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aboio é um gênero textual que atualiza sentidos referentes ao cotidiano 
do homem do campo, permitindo reacender, na memória, experiências vividas 
no passado, contribuindo para a construção de novos conhecimentos. A lei-
tura/escuta do aboio na sala de aula permite-nos: i) identificar o modo como 
mente estrutura os sentidos mediante uma ação corpórea de experiência com 
a sociedade onde vive; ii) compreender a metáfora como uma dessas formas de 
percepção, recepção e leitura de determinada realidade; e iii) perceber como 
as culturas potencializam o ensino de língua materna na escola, construindo 
possibilidades para a aprendizagem linguística.

Observa-se, assim, que como definem os documentos oficiais, os estudos 
voltados para questões locais precisam fazer parte do currículo dos alunos na 
escola, uma vez que enriquecem as aulas de leitura/escuta, porque considera 
o vivido do aluno, tendo em vista que essa realidade se faz presente em grande 
parte das escolas nordestinas, compondo o grupo de acontecimentos da cidade 
onde alunos e professores estão inseridos. 
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INTRODUÇÃO

Este trabalho consiste em uma análise de excertos selecionados do livro 
didático “Português: Linguagens, 6º ano (edição do professor)” dos autores 
William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. O recorte aqui analisado 
faz parte do corpus de uma pesquisa de mestrado por ora intitulada: “Desva-
lorização, reconhecimento ou dom? Uma análise dos sentidos de professor”. 
Diante da presença de diversos sentidos de professor em muitas materialida-
des e a fim de investigar esses sentidos no corpus escolhido, parte-se da hipóte-
se de que os sentidos de professor não remetem somente ao lugar profissional, 
isto é, sentidos de vocação ou de missão que recortam um memorável religioso, 
o de sacerdócio, estão presentes nessa materialidade. Para empreendermos a 
análise, partiremos dos pressupostos teóricos da Semântica do Acontecimen-
to (SA), teoria semântica enunciativa proposta por Eduardo Guimarães (2002, 
2007, 2009, 2018), que considera que a constituição do sentido se dá na enun-
ciação, no acontecimento do dizer. Nesse escopo teórico, a enunciação consiste 
em uma relação do sujeito com a língua, sendo esta relação uma prática políti-
ca, pois instaura conflitos no centro do dizer.

1. OS SENTIDOS DE PROFESSOR COMO SACERDÓCIO: BREVES 
APONTAMENTOS SOBRE A HISTÓRIA DA DOCÊNCIA NO BRASIL

Em contato com diversas materialidades significantes acerca do ofício do-
cência, nos deparamos com sentidos diversos sobre ser professor. Esses sen-
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tidos ora apontam o professor como profissional importante e tem seu valor 
social reconhecido, ora como profissão desvalorizada. Sendo assim, sentidos 
de docência como um dom ou missão que exige amor, vocação e abnegação, 
ou a docência como sacerdócio, também são comumente percebidos e estão 
geralmente ligados a questões de desvalorização salarial. 

Nessa perspectiva, ao nos debruçarmos sobre o estudo dos processos his-
tóricos da docência no Brasil, encontramos uma forte relação entre docência 
e sacerdócio que remete ao período colonial. A princípio, a docência no Bra-
sil não se deu de maneira especializada, era uma função exercida principal-
mente por clérigos, em especial os jesuítas. Com as reformas pombalinas e o 
processo de estatização do ensino passou-se a substituir professores clérigos 
por professores laicos (NÓVOA, 1995, p. 15). Nas décadas finais do séc. XIX, de 
acordo com Louro (1997), ocorreu no Brasil um processo da feminização do 
corpo docente com o advento das escolas normais. Tal processo foi legitimado 
pelo pensamento, muito difundido na época, de que as mulheres tinham por 
“natureza” uma inclinação a lidar com a educação das crianças, pois o destino 
primordial da mulher sempre fora a maternidade. Seguindo esse pensamento, 
a docência passou a ser entendida como uma “extensão da maternidade” e os 
alunos considerados como “filhos espirituais”. Além de sustentar o sentido de 
docência como sacerdócio, tais ideias não subverteram o papel social da mu-
lher na família como mãe, pelo contrário, ampliaram essa função ao magisté-
rio. Ademais, o magistério passou a ser entendido como um exercício de amor, 
doação e vocação, elementos que paulatinamente passaram a justificar a baixa 
remuneração para professores.

1. SEMÂNTICA DO ACONTECIMENTO 

Para fundamentarmos nossa discussão, lançaremos mão da teoria Semân-
tica do Acontecimento, doravante SA e de seus procedimentos de análise. Para 
tanto é crucial que apresentemos alguns conceitos elementares da SA, que con-
siste em uma teoria semântica enunciativa proposta por Eduardo Guimarães 
(2002, 2007, 2009, 2018) que coloca de saída a questão do sujeito que enuncia, 
pois parte dos pressupostos da opacidade da língua e do sujeito. A língua não é 
transparente e sua relação com o real é histórica. Não sendo origem do sentido, 
o sujeito é tomado por ele e é agenciado a dizer o que diz pelo espaço de enun-
ciação que ocupa. A SA considera que a constituição do sentido se dá na enun-
ciação, no acontecimento do dizer. A enunciação, enquanto acontecimento da 
linguagem consiste em uma relação do sujeito com a língua, sendo essa relação 
uma prática política, pois instaura o conflito no centro do dizer. Já o sentido, é 
constituído numa relação da língua com a própria língua, sendo essa relação 
tomada na História (GUIMARÃES, 2002, p.8).



Depois de já apresentadas as relações entre língua e sujeito, que segun-
do o professor Eduardo Guimarães são elementos decisivos para conceituar o 
acontecimento na linguagem, outro elemento fundamental para a constituição 
do sentido na teoria da SA é o conceito de temporalidade. Diferente de uma 
temporalidade cronológica, ou de uma temporalidade instaurada pelo sujeito, 
o acontecimento tem sua própria temporalidade:

A temporalidade do acontecimento constitui o seu presente e um depois que abre o lugar dos 
sentidos, e um passado que não é lembrança ou recordação pessoal de fatos anteriores. O pas-
sado é, no acontecimento, rememoração de enunciações passadas, ou seja, se dá como parte de 
uma nova temporalização, tal como a latência de futuro [...] o acontecimento é sempre uma nova 
temporalização, um novo espaço de conviviabilidade de tempos, sem a qual não há sentido, não há 
acontecimento de linguagem, não há enunciação (GUIMARÃES, 2002, p. 12).

Consoante Eduardo Guimarães (2018, p. 23), a enunciação é compreendi-
da aqui como acontecimento do funcionamento da língua que se dá no espaço 
de enunciação, que corresponde a um espaço de relação entre línguas e falan-
tes que o professor conceitua como: [...] um espaço regulado e de disputas pela 
palavra e pelas línguas, enquanto espaço político” (GUIMARÃES, 2002, p. 18), 
ou seja, esse espaço é caracterizado por uma disputa incessante pela língua 
numa relação de inclusão/exclusão, sendo que essa divisão nunca é estanque. 
Há uma busca constante pelo direito de falar.

A partir dos conceitos discutidos até aqui, nossos dados serão analisados 
pelos procedimentos enunciativos da SA, a articulação e a reescrituração. A ar-
ticulação que segundo Guimarães: “Uma articulação é uma relação de contigui-
dade significada pela enunciação” (GUIMARÃES, 2009, p. 51), e o procedimen-
to de reescrituração, definido pelo autor como:

A reescrituração é o procedimento pelo qual a enunciação de um texto rediz insistentemente o que 
já foi dito fazendo interpretar uma forma como diferente de si. Este procedimento atribui (predica) 
algo ao reescriturado. Esta reescrituração é o procedimento que coloca em funcionamento uma 
operação enunciativa fundamental na constituição do sentido de um texto (GUIMARÃES, 2007, p 
84).

A representar a análise, temos o DSD (Domínio Semântico de Determina-
ção) que é caracterizado por “[...] uma interpretação do próprio processo de 
análise e deve ser capaz de explicar o funcionamento do sentido da palavra no 
corpus especificado” (GUIMARÃES, 2007, p. 81).

2. ANÁLISES E DISCUSSÕES

Partindo das questões suscitadas ao longo deste trabalho e considerando 
que o livro didático é ferramenta norteadora das práticas docentes em salas de 



aula da educação básica, selecionamos quatro excertos do livro didático “Por-
tuguês: Linguagens, 6º ano (edição do professor)” dos autores William Roberto 
Cereja e Thereza Cochar Magalhães para análise.

O primeiro excerto transcrito trata-se de uma anedota de Ziraldo encon-
trada na obra: “As anedotinhas do Bichinho da Maçã” em que o pai, professor 
de português, corrige os filhos:

Quadro 1 - Anedota do livro “As anedotinhas do Bichinho da Maçã”.

“E tinha aquele professor de gramática que gostava de falar direitinho, um português limpo, a 
pronuncia bem-caprichada, os termos bem escolhidos.

Ao ouvir as gírias que os filhos usavam, ficou escandalizado e pediu:

- Eu queria pedir um favor, pode ser?

- Claro, papai.

- Por favor, não falem duas palavrinhas: uma é “cafona” e a outra é “careta”. Está bem?

- Tudo bem, papai. Quais são as palavras?”

Fonte: Cereja e Magalhães (2009).

No enunciado acima, observamos que o termo professor se articula aos 
termos “de gramática” e “gostava de falar direitinho” o que remete a ideia do 
professor enquanto rígido em sua prática, e, para sustentar esse sentido, a ex-
pressão “professor de gramática que gostava de falar direitinho” é reescrita 
por “um português limpo”, “pronúncia bem caprichada e “os termos bem esco-
lhidos”. A expressão “as gírias que os filhos usavam” se articula a “ficou escan-
dalizado” e sustentam o sentido de que o professor, rígido em sua prática, não 
admitiu que seus filhos falassem palavras que ele considerava como gírias, e 
assim, corrigiu seus filhos. Agindo dessa maneira, o papel de professor superou 
o de pai. Para representar essas relações de sentidos, segue o DSD abaixo: 

Quadro 2 - DSD de Professor.

de gramática ┤  Professor  ├ gostar de falar direitinho

┬

corrigir os filhos

Fonte: elaboração própria (O sinal [┬] significa determina em qualquer direção; o sinal [---] significa relação de 
sinonímia; o sinal [─] significa relação de antonímia).

A partir dos procedimentos enunciativos demonstrados no DSD acima, 
observamos que Professor está determinado por “de gramática”, “por gostava 
de falar direitinho” e por “corrigiu os filhos”, o que recorta o memorável de 
abnegação. Aqui o professor é aquele que jamais para de trabalhar, pois mesmo 



no convívio doméstico o papel de professor sobrepujou o de pai na educação 
dos filhos.

Os próximos três excertos fazem parte do capítulo 3 do livro. Este capítulo 
trabalha com o texto: “Que saudade da professorinha” de Paulo Freire. O ex-
certo transcrito a seguir faz parte da apresentação do capítulo, uma espécie de 
preâmbulo ao texto “Que saudade da professorinha”:

Quadro 3 - “Preâmbulo” ao texto “Que saudade da professorinha”

“Um olhar, um carinho, uma palavra amiga... Às vezes pequenos gestos podem marcar vidas, provocar 
descobertas, selar destinos. Em algum lugar do passado, está um pouco de nós, está aquilo que deu 
origem ao ser que somos hoje. Que pessoa que teria iluminado nossos caminhos? Que palavras nos 
teriam despertado e desafiado para a viagem que se iniciava?”

Fonte: Cereja e Magalhães (2009).

A preceder o texto “Que saudade da professorinha” o enunciado vai cons-
tituindo sentidos de professor. Os termos “um olhar”, “um carinho”, “uma pala-
vra amiga” se articulam entre si e constroem sentidos de afeto. As expressões 
“Marcar vidas” é reescrita por “selar destinos” e “deu origem ao ser que somos 
hoje” e se articulam ao termo “a pessoa que teria iluminado nosso caminho” 
expressão que mantém uma relação de sinonímia com professor. A seguir vere-
mos o quadro DSD a representar nossa análise:

Quadro 4 - DSD de Professor

afeto

┴

Professor      -------------     pessoa que ilumina caminhos

┬

marcar vidas

Fonte: elaboração própria (O sinal [┬] significa determina em qualquer direção;  
o sinal [---] significa relação de sinonímia; o sinal [─] significa relação de antonímia).

Neste DSD, os termos “Marcar vidas” juntamente com “afeto” determinam 
a palavra professor que mantém uma relação de sinonímia com pessoa que 
ilumina caminhos. Essas relações recortam o memorável do professor como 
fundamental na formação do indivíduo: o professor é aquele que sela destinos, 
pois inspira e prepara o aluno para os desafios da vida, entretanto, muito mais 
do que uma relação profissional, o professor mantém com seus alunos uma re-
lação de doação e afeto. 



Os dois enunciados transcritos e analisados a seguir estão contidos no tex-
to “Que saudade da professorinha”, respectivamente: 

Quadro 5 - Enunciado do texto “Que saudade da professorinha”

“A primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou impacto, e causa até hoje foi uma 
jovem professorinha. É claro que eu uso esse termo com muito afeto.”

Fonte: Cereja e Magalhães (2009).

Neste enunciado os termos “presença”, “ causou impacto” e “causa até 
hoje” se articulam a “professorinha” e sustentam sentidos de professor como 
lembrança saudosa e marcante na vida do aluno. Mais uma vez, sentidos de 
afetividade são sustentados com a presença do termo “afeto” que também se 
articula ao termo “professorinha”.

Quadro 6 - DSD de Professorinha

marcar vidas ┤     Professorinha     ├afeto

┬

saudosismo

Fonte: Elaboração própria (O sinal [┬] significa determina em qualquer direção; o sinal [---] significa relação de 
sinonímia; o sinal [─] significa relação de antonímia).

No DSD acima apresentado, “professorinha” está determinada por “mar-
car vidas”, “afeto” e “saudosismo”. Assim como no enunciado anterior, recorta 
um memorável do professor como pessoa marcante na vida do aluno, que sem-
pre é lembrado com saudosismo e afetividade.

Na sequência temos a análise do último enunciado:

Quadro 7 - Enunciado do texto “Que saudade da professorinha”

“Não se casou. Talvez isso tenha alguma relação com a abnegação, a amorosidade que a gente tem 
pela docência. E talvez ela tenha agido um pouco como eu: ao fazer a docência um meio de vida, eu 
termino transformando a docência no fim da minha vida.” 

Fonte: Cereja e Magalhães (2009).

O termo “não se casou” se articula aos termos “abnegação”, “amorosidade” 
e “docência”, que por sua vez, está articulada a “meio de vida” e “fim de vida” 
sustentando sentidos de docência como ato de entrega e doação, como sacer-
dócio. Segue o DSD das relações analisadas neste enunciado:



Quadro 8 - DSD de Docência

meio de vida

┴

abnegação ┤     Docência     ├ amorosidade

┬

fim da vida

Fonte: Elaboração própria (O sinal [┬] significa determina em qualquer direção; o sinal [---] significa relação de 
sinonímia; o sinal [─] significa relação de antonímia);

Por meio das relações de reescrituração e articulação, apresentadas no 
último DSD, o termo “meio de vida” determina “docência”, assim como “abnega-
ção”, “amorosidade”, e “fim de vida”. Essas relações entre os termos analisados 
recortam o memorável de que através do amor e abnegação que os professores 
têm pela profissão, a docência deixa de ser meio de ganhar a vida e torna-se a 
finalidade de viver do professor, o que remete ao memorável de sacerdócio. A 
docência aqui é entendida como um ato sublime de desapego, de doação, extra-
polando os sentidos de professor como profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos ao longo deste trabalho, a SA conceitua que os sentidos são 
construídos historicamente e sua constituição se dá na enunciação, no aconte-
cimento do funcionamento da língua, consistindo em uma relação de interde-
pendência entre língua e sujeito, sendo esta relação uma prática política, pois 
instaura conflitos no centro do dizer, ou seja, a língua é atravessada pelo polí-
tico que instaura uma disputa constante pelo direito de falar em uma relação 
de exclusão/inclusão contínua. Desta maneira, mesmo sendo o professor um 
profissional amparado por uma série de leis que regulamentam e legitimam 
o exercício de sua profissão e sua importância profissional seja reconhecida 
socialmente, sentidos que o desvalorizam ou o colocam em uma posição dife-
rente do lugar profissional estão presentes nos enunciados.

Seguindo essa linha de raciocínio, a corroborar com nossa hipótese, po-
demos perceber nos enunciados analisados através dos pressupostos teóricos 
da SA e seus procedimentos enunciativos, sentidos de afeto e abnegação rela-
cionados à profissão de professor que recortam um memorável de docência 
enquanto sacerdócio. Muito além de um meio de ganhar a vida, ser professor 
é uma missão que demanda sacrifícios. Questões como dedicar-se a si ou a fa-
mília, casar-se, e, até mesmo, questões financeiras deixam de ser relevantes, 



pois o professor ama sua profissão de tal modo que entrega-se por completo, 
tornando a docência a finalidade de seu viver. 
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INTRODUÇÃO 

Vive-se, hoje, um mundo caracterizado pela diversidade cultural, expres-
sa em múltiplas linguagens e materializada em textos multissemióticos. Este 
cenário ganha contornos ainda mais nítidos no cotidiano dos estudantes inter-
conectados no ambiente digital que permite diferentes possibilidades para as 
práticas de leitura e produção textual de gêneros diversos. O presente trabalho 
visa examinar a utilização das TIDCs (Tecnologias Digitais da Informação e Co-
municação) e TDMs (Tecnologias Digitais Móveis) para ler e produzir textos 
em Língua Portuguesa, com estudantes do Ensino Médio e Superior, em um 
contexto de multiletramentos. Partimos da constatação de que mesmo os ato-
res mais familiarizados com as tecnologias digitais necessitam desenvolver ha-
bilidades e competências específicas assim como o senso crítico para exercer 
as práticas sociais e laborais na internet. Para alcançar este objetivo, é preciso 
ampliar o conhecimento e aprimorar as experiências didáticas no emprego das 
TlDCs e TDMs. Neste estudo, tomaremos como base os seguintes autores na 
abordagem dos temas de sua especialidade: em relação à Pedagogia dos Multi-
letramentos, Cope & Kalantzis (2009) e Rojo (2013); quanto aos Letramentos 
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Linguagem e Tecnologia. E-mail: caiado.roberta@gmail.com.



Digitais, Dudeney et al (2013); sobre o Gamification, Alves (2015), Deterding 
(2018), Kapp (2014); quanto aos Mapas Conceituais, Ausubel (1980), Novack 
(1996) e em relação às TDM (Tecnologias Digitais Móveis), Chiu (2016). Abor-
daremos também experiências exitosas de utilização das TICs e TDMs em aulas 
de Língua Portuguesa, com destaque para a produção colaborativa e digital de 
Mapas Conceituais, cuja finalidade foi desenvolver habilidades de compreen-
são e síntese textual, além da construção e da apresentação de conteúdos mul-
timodais em cooperação e com diferentes programas, pela internet. Ambas as 
experiências comprovam a eficácia das ferramentas digitais no contexto con-
temporâneo da sala de aula que deve oferecer, ao estudante, condições adequa-
das para se integrar ou evoluir nas profissões em um mundo crescentemente 
tecnologizado.

1. GÊNEROS DISCURSIVOS E TDICS 

As novas tecnologias digitais da informação e comunicação, as conhecidas 
TDICs, são uma realidade do nosso cotidiano. É indiscutível que os jovens se 
apropriam e utilizam essas tecnologias dentro e fora do ambiente escolar. O 
que deve ser levado em consideração é a oportunidade de usar essas tecnolo-
gias como mecanismos facilitadores no processo de multiletramento, ou seja, 
de aquisição de habilidades de leitura e escrita. Segundo Dudeney, Hockly e 
Pegrum (2016):

Assim como todas as tecnologias de comunicação do passado, nossas novas ferramentas digitais 
serão associadas a mudanças na língua, no letramento, na educação, na sociedade. Aliás, já estão 
sendo. Alguns observadores percebem perdas, tais como o declínio de abordagens mais lineares 
de leitura ou abordagens mais reflexivas de escrita. Mas outros percebem ganhos, tais como a 
educação por meio de redes pessoais de aprendizagem, ou projetos colaborativos baseados na 
inteligência coletiva (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 17).

A nossa é uma visão positiva a respeito do emprego das TIDCs, que coloca 
a sala aula do presente conectada com o ambiente de ensino-aprendizagem do 
futuro. De partida, a presença das tecnologias digitais da informação e comuni-
cação lança professores e alunos no contato imediato com diferentes gêneros 
comunicativos em diálogo e frequente reelaboração. 

Em se tratando do emprego das TDICs em sala de aula, há que se obser-
var ainda que, em muitas situações, professor e aluno irão se deparar com um 
fenômeno para o qual Bakhtin alerta que é a reelaboração ou transmutação 
entre gêneros discursivos. Sobre esse aspecto, não há o que se preocupar, visto 
que “a passagem do estilo de um gênero para outro não só modifica o tom do 
estilo nas condições do gênero que não lhe é próprio como destrói ou renova 
tal gênero (BAKHTIN, 2015, p. 21). 



Por outro lado, para Araújo (2016), as relações entre os gêneros comuni-
cativos sempre foram e serão complexas, pois cada esfera da comunicação, da 
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados; já os gêneros 
da internet, segundo ele, estão em permanente estado de emergência, ou de 
permanente reelaboração.

É de Araújo (2016) também a afirmação de que, conforme a epistemologia 
“bakhtiniana”, “não existem gêneros nem esfera digitais” (p.50) e ele justifica 
que, na internet: 1. as esferas de atividades se interpenetram e geram misturas 
de gêneros; 2. essas esferas não se circunscrevem numa dimensão geográfica; 
3. espraiam-se culturalmente gerando várias enunciações (p. 51). 

E justamente devido à complexidade e à instabilidade do objeto compo-
sicional dos gêneros em circulação na internet, trabalhar com sua reelabora-
ção exige um cuidado redobrado no planejamento das aulas. Ribeiro (2018) 
propõe seis elementos para se pensar e agir na preparação das aulas com a as 
TIDCs. Resumidamente: 1.Ter vontade de aprender; 2. Conhecer as ferramen-
tas; 3. Relacionar as TIDCs aos objetivos,  algum conteúdo ou técnica didática 
da aula; 4. Encontrar uma ferramenta e testá-la; 5. Avaliar; 5. Gerir o tempo de 
trabalho (p. 107-113).

2. O USO DAS TIDCS PARA A LEITURA E A PRODUÇÃO TEXTUAL 
NO ENSINO

A partir do reconhecimento das vantagens e do imperativo de um plane-
jamento apurado das aulas com uso das TDICs, fica clara a necessidade dos 
agentes do processo de ensino-aprendizagem, especificamente os professores 
de Língua Portuguesa, aprenderem a lidar com ferramentas digitais como faci-
litadoras na aquisição da leitura e da produção textual. 

Torna-se imprescindível um suporte ao professor, no que tange à dispo-
nibilização de equipamentos e da internet de qualidade, assim como outros 
recursos tecnológicos para o eficaz emprego das mídias digitais no cotidiano 
das aulas. Evidencia-se a necessidade de ofertar capacitação continuada para 
os educadores envolvidos no processo, os quais farão uso desses recursos tec-
nológicos para ir além do que comumente se chamava de “letramento”.

No final dos anos 1980, esse termo foi utilizado por Magda Soares como 
sendo “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o esta-
do ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como conse-
quência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 1998, p. 18). Hoje, muitas 
práticas sociais exigem habilidades de compreensão e produção textual que 
extrapolam o livro didático. 



Estamos falando em multiletramentos, multimodalidades, multissemioses. 

O termo referente à Pedagogia dos Multiletramentos surgiu pela primeira 
vez em um colóquio realizado pelo Grupo de Nova Londres, em 1996, na cidade 
de mesmo nome. (Rojo, 2016, p. 14). Na visão do grupo, a escola permanecia 
monocultural diante de um mundo multicultural. A “multimodalidade” abran-
geria uma gramática dos diversos moldes que ultrapassam o texto escrito, in-
clui elementos da forma e afasta o ensino de uma concepção estruturalista.

De acordo com Dionísio (2013, p. 21): 

O termo “texto multimodal” tem sido usado para nomear textos construídos por combinação de 
recursos de escrita (fonte, tipografia), com (palavras faladas, músicas), imagens (desenhos, fotos 
reais), gestos, movimentos, expressões faciais etc. Para maior compreensão da natureza multimo-
dal dos gêneros e de suas configurações multimodais dentro de um sistema de gêneros. (DIONÍSIO, 
2013, p. 21)

Tanto o Grupo de Nova Londres (2006) como Cope e Kalantziz (2006) pro-
põem uma grade analítica multimodal em seus textos que compreende cinco 
modalidades (linguística, visual, espacial, gestual e sonora). Nesse contexto, há 
um destaque para os estudos de Kress e Van Leeuwen (2006) que tratam dos 
enunciados multissemióticos, como um todo e também de seus constituintes 
formais (ROJO, 2016, p. 23). 

Para Kress, o poder semiótico dos indivíduos é “precário pela diversidade 
da língua falada como também pelo acesso à leitura e à escrita” e, portanto, é 
preciso empoderar, oferecer meios para que as pessoas leiam bem, reajam e 
produzam textos” (KRESS, 2003, p. 84-85). 

Em relação à leitura e à navegação, para Coscarelli (2016) ambas “são 
partes de uma mesma competência, uma vez que navegar envolve habilidades 
semelhantes a ler (p. 72 -73). Nas atividades de ensino multimodais e multis-
semióticas, Coscarelli (2016) identifica uma série de estratégias de navegação 
similares às da leitura: 1. Identificação de ideias relevantes no texto; 2. Cons-
trução de um resumo e uma síntese; 3. Formulação de perguntas; 4. Visualiza-
ção, criação de imagens; 5. Elaboração de inferências, a partir de conhecimento 
prévio; 6. Estabelecimento de conexões; 7. Monitoramento para consertar in-
terpretações; 8. Análise crítica.  

Em sua abordagem, Coscarelli (2016) sublinha um grande pensamento 
deixado pelo filósofo e pedagogo Paulo Freire (1975): “A leitura da palavra en-
volve a leitura do mundo (p. 68). E explica que a leitura acontece em uma si-
tuação comunicativa, logo, não se pode desconsiderar o contexto, a identidade, 
a história e as experiências do leitor. Por isso, cada ato de leitura é diferente e 
requer que o texto seja abordado de formas diferentes: ler é um processo ativo, 
construtivo de produção de sentido.



E quanto à escrita hoje? 

Segundo Ribeiro (2018),” é importante ter ciência de que a escrita é histó-
rica e socialmente situada, de que não há a ou uma escrita, de que ela é viva e 
depende de muitas condições, inclusive as tecnológicas” (p. 85). A autora trata 
a escrita como um processo em que as novas tecnologias de que dispomos para 
escrever não despreza a outras anteriores a elas. O que há é um incremento 
nos modos de escrever e não uma competição entre eles, que convivem num 
cenário complexo com processos de variadas formas, além de gêneros e textos 
diversos. 

Kress (2003) defende a ideia de que, em qualquer produção textual, pre-
valecem os princípios de organização e formatação, como a coerência e a coe-
são, além de outros, composicionais, gerados a partir dos gêneros específicos 
do discurso. E que em função das novas mídias de informação e comunicação: 
“[...] é absolutamente essencial agora considerar os sites e media of appearance 
do texto, acima de tudo a página e a tela” (KRESS, 2003, p. 36 in RIBEIRO, 2018, 
p. 86). 

Para Kress, “a produção de um texto é um complexo processo de orquestra-
ção” (RIBEIRO, 2003, p. 135) e ele levanta questões que o produtor de qualquer 
texto deve se colocar em relação à escolha dos modos e de sua orquestração, 
tais como: quando é permitido orquestrar outras linguagens e  que habilidades 
são necessárias construir para tais linguagens? (RIBEIRO: 2003; p. 91).

3. COMO APLICAR A TECNOLOGIA DIGITAL NAS AULAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA

As tecnologias para aprender permitem aos professores abordar os alunos 
por meio de um ambiente com o qual não estão familiarizados e não se sentem 
confiantes de que podem usá-los confortavelmente. Neste segmento, vamos 
descrever um conjunto de atividades com uma variedade de ferramentas da 
web 2.0 e aplicativos. O emprego delas tem o intuito de motivar os alunos a ler 
e produzir textos em Língua Portuguesa, nos níveis Médio e superior.

Apresentaremos usos dessas ferramentas, o ambiente de ensino em que 
as atividades podem ser realizadas e a infraestrutura técnica necessária. As 
atividades propostas para a sala de aula envolvem colaboração, comunicação 
e produção oral e escrita com o auxílio do Edmodo, ferramentas do Google e 
algumas outras ferramentas da web 2.0. Faremos referência a dificuldades an-
tecipadas, com dicas e sugestões para apoiar os educadores que desejam apli-
cá-las em sala de aula. O trabalho dos alunos também será exibido acompanha-
do de feedback. Salientamos que as práticas realizadas sob essa perspectiva 
incluem os pressupostos teóricos anteriormente discutidos. 



Experiência 1: Leitura e Produção Textual no Ensino Médio

Figura 1: INTERAÇÃO 1
Grupo de WA de alunas de 2º Ano

Figura 2: INTERAÇÃO 2
Grupo de WA de alunas de 2º Ano

A primeira experiência relatada se baseia da produção de textos ficcionais 
em ambiente digital, as Fanfictions44: 

A partir da criação de um grupo de WhatsApp (WA), foram realizadas aná-
lises das interações pelos educandos, produtores de Fics, com o intuito de ve-
rificar até que ponto as interações em uma rede social, a exemplo do WA, in-
fluenciam na reescrita das Fics. Tal experiência se deu em uma Escola Estadual 
de Ensino, localizada em um bairro na periferia da Região Metropolitana do 
Recife, com estudantes do segundo ano do Ensino Médio.

O uso do aplicativo WA, a partir das análises das interações via: áudio, 
mensagem de texto e emojis, possibilitou verificar que as interações implica-
ram em mudanças nas Fics produzidas pelos educandos, uma vez que “a apren-
dizagem móvel, como é o caso do aplicativo WA, caracteriza-se basicamente 
pela possibilidade de oferecer a aprendizagem de qualquer conhecimento, em 
qualquer hora e lugar.” (CAIADO; LEFFA, 2017, p. 111).

44 Segundo Rojo (2013, p.74), “de uma forma generalizada, podemos dizer que uma fanfic (termo reduzido para 
fanfiction, i.e., “ficção de fã”) é uma história escrita por fãs, a partir de um livro, quadrinhos, animê, filme ou série 
de TV”. Recentemente, houve uma nova abreviação da Fanfic para Fic e muitos jovens que as produzem também 
se inspiram em bandas ou atores favoritos.



Nas figuras 1 e 2, observamos uma sucinta amostra de interação via WA, 
na qual, algumas educandas interagem sobre uma postagem que contém um 
trecho de uma Fic. Na interação, percebemos uma aluna dando sua opinião 
sobre uma personagem da Fic redigida por outra colega de classe. 

As análises das interações dos educandos, estudantes do Ensino Médio, 
propiciaram uma reflexão sobre a apropriação da leitura e da produção tex-
tual, por prazer, por meio das reescritas das Fics; as interações realizadas pelo 
WA, inclusive, influenciam nas reescritas textuais em meio digital. A atividade 
foi realizada em sala de aula, durante a aula de Língua Portuguesa, cujos eixos 
trabalhado foram a leitura e a produção textual.

Experiência 2: Leitura e Produção Textual no Ensino Médio
A partir do uso de jogos digitais, foram propostas para uma turma de 1º 

ano do Ensino Médio, de uma escola da Rede Estadual de Ensino do Estado de 
Pernambuco, uma atividade de leitura, com o intuito de formar sentenças para 
a ampliação do vocabulário. O texto-base escolhido foi Soneto da Fidelidade, 
de Vinícius de Moraes, e foram destacados: os substantivos, em azul; os verbos, 
em verde, como mostra a figura 3. 

Figura 3: SONETO DA FIDELIDADE.

Fonte: Imagem gerada por Roseli Serra.



A fim de tornar a aprendizagem mais dinâmica, engajadora e prazerosa, 
escolhemos uma ferramenta digital e aplicativo chamado QUIZLET45, disponí-
vel na web (www.quizlet.com) sem custo para os usuários. A fim de trabalhar 
os verbos e palavras do soneto, criamos um jogo matriz, com cartões, no qual o 
aluno tem a possibilidade de trabalhar palavras e seus significados, semelhan-
te a um “Jogo de Memória”. Na figura 3, aparece o primeiro item, cartões, que 
chamamos de Cartão Matriz. A figura 3 mostra como, a partir do Cartão Matriz, 
é possível jogar com os verbos e seus tempos verbais. 

Nessa ferramenta o primeiro jogo gerado são cartões de memória, no qual 
criamos a matriz para os outros jogos como se pode observar nas próximas 
figuras (Forca, Fazer Palavras Desaparecerem, Jogo da Gravidade, etc). Note 
como funciona o Jogo da Memória: a partir do Cartão Matriz (pergunta) após 
responder, o aluno toca no cartão e aparece a resposta correta.

Figura 4

2 jogos: Desaparecer palavras e Jogo da gravidade

Figura 5

Jogo das Palavras Sinônimas

Fonte: Imagem gerada por Roseli Serra durante o uso da ferramenta Quizlet em www.quizlet.com.  
Acesso em: 14 nov. 2018.

As figuras 4 e 5 mostram outras possibilidades de jogos oferecidos pela 
própria plataforma usando a matriz dos primeiros cartões. Há uma variedade 
de jogo que professores e alunos podem usar a fim de praticar a “linguagem 
alvo”. São jogos divertidos e competitivos, nos quais alunos podem, por exem-
plo, combinar as palavras (sinônimos, antônimos, definições de palavras, etc. 
) e depois fazê-las desaparecer. Ainda sobre o soneto de Vinícius de Moraes, a 
fim de trabalharmos o vocabulário, usamos uma o Study Stack (www.studys-

45 Quizlet - É uma ferramenta da web e também aplicativo para IOS e Android (pode ser usada tanto em TDM quan-
to em desktops e dispositivos não móveis como quadro interativo, por exemplo). O Quizlet é uma plataforma de 
estudos que, em geral, permite aprender outras línguas. A ferramenta também oferece aplicativos para celulares 
Android e iPhone (iOS).

http://www.quizlet.com
http://www.quizlet.com


tack.com)46. A fim de trabalhar o significado de algumas palavras do soneto, 
escolhemos, como matriz, cartões de palavras sinônimas que poderão gerar, a 
partir dessa matriz , outros jogos como “Forca”, “Palavras Cruzadas”, “Quiz” ou 
“Testes”, etc. Observe as figura 7 e 8:

Figura 7   Figura 8

Imagem gerada por Roseli Serra durante o uso da ferramenta Quizlet em www.quizlet.com. Acesso em: 14 nov. 2018.

Cabe ao professor escolher o jogo ou os jogos de acordo com o perfil dos 
alunos tendo bem definidos os objetivos a serem alcançados. E manter o pro-
pósito pedagógico na escolha dos jogos em sala de aula em qualquer que seja a 
disciplina, tendo sempre o cuidado de não usar o jogo pelo jogo, para que seja 
“apenas divertido”, mas que leve os educandos a sentirem que estão progredin-
do, em uma aprendizagem efetiva.

4. MAPAS CONCEITUAIS DIGITAIS NA AULA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA

Com base em autores da Linguística Textual (MARCUSCHI, 2008; KOCH, 
2009), da Linguística da Internet (BARTON; LEE, 2015; MADEIRO et al, 2018; 
GOMEZ, 2008) e na Pedagogia dos Multiletramentos (ROJO, 2015; MOURA; 
COPE; KALAZANTIS, 2003) e na literatura específica sobre o tema (ONTORIA, 
2008; AMORETTI, 2001, no momento, estamos analisando as ferramentas em-

46 Quizlet - É uma ferramenta da web e também aplicativo para IOS e Androide (pode ser usada em desktops e 
dispositivos não móveis como quadro interativo, por exemplo). Ajuda os alunos a memorizar informações de ma-
neira divertida e engajadora. Através dos primeiros cartões criados pelo professor (flashcards), o Study Stack au-
tomaticamente cria outros jogos. Pode ser utilizado em qualquer disciplina. Semelhantemente ao Quizlet, o Study 
Stack oferece uma variedade de possibilidades de jogos a partir de uma matriz. Aqui, há jogos mais conhecidos e 
facilmente adaptáveis diversos grupos de alunos e disciplinas. 

http://www.quizlet.com


pregadas e o processo de construção de 10 mapas conceituais elaborados na 
disciplina de Linguística Textual, do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
da Linguagem da Universidade Católica de Pernambuco (PPGCL), ministrada 
pela Profa. Dra. Roberta Caiado.

Como ferramenta gráfica, o mapa conceitual já tem quase meio século47 de 
existência e comprovada eficácia como método para registrar a compreensão 
gerativa de novas oportunidades para estudar, de novos processos de aprendi-
zado; de novas maneiras de produzir conhecimentos. 

A novidade é que, com a cultura digital, proliferam-se programas voltados 
à elaboração desse modo eficaz de organizar e representar conceitos, geral-
mente dentro de círculos, retângulos ou figuras de algum formato geralmente 
bidimensional e construir relações hierárquicas entre esses conceitos, que são 
indicadas por linhas e setas que os interligam.

Ontoria (2008) destaca três características próprias dos mapas concei-
tuais: (a) hierarquização: os conceitos se encontram dispostos em ordem de 
importância, sendo que os mais inclusivos estão na parte superior e ligados 
a distintos níveis de concretude; (b) seleção: contém uma síntese gráfica dos 
aspectos mais importantes de um texto; (c) impacto visual: unidimensional 
— com apenas alguns conceitos dispostos de forma vertical; bidimensional — 
com conceitos dispostos vertical e horizontalmente; ou tridimensional — com 
conceitos e suas relações em três dimensões. O que se pode adiantar dos ga-
nhos obtidos a partir dessa experiência é: (i) Do ponto de Vista Teórico-Me-
todológico e Epistemológico - a condição de estudar os autores que tratam da 
questão e, em seguida, de produzir uma sín.tese, de construir conceitos, de 
compreender a estrutura de textos acadêmicos sobre o tema estudado (de cer-
ta complexidade); (ii) Do Ponto de Vista Pedagógico - a condição de empregar 
o conhecimento adquirido em nossa própria prática pedagógica e compartilhá-
-lo com todos quantos se interessarem por essa temática e essa experiência; 
(iii) Do ponto de Vista Multimodal e Multissemiótico - a condição de lidar com 
648 ferramentas diferentes de construção online de mapas conceituais, com a 
possibilidade de observar seus pontos fortes e fracos e adequá-los às nossas 
necessidades e possibilidades; (iv)   Outro fruto dessa experiência foi a utiliza-
ção de trechos dos mapas conceituais produzidos nessa disciplina nas aulas in-
terativas de Língua Portuguesa na graduação que relataremos oportunamente. 

47 Foi criado na década de 1970 por Joseph Novak como técnica cognitiva para aprender de modo significativo. 
Constitui uma grande estratégia no ensino para a construção de conceitos científicos pelos alunos, ajudando-os a 
selecionar, organizar e integrar informações de forma hierárquica e visual, o que favorece o ensino-aprendizado 
dos conteúdos abordados. 
48 Os aplicativos utilizados foram Coogle, Sketch BoardMe, C-Maps, Padlet, PowerPoint e Pople Um estudo sobre a 
eficácia dos mesmos será disponibilizado em outra ocasião. 



Com a partilha dessas e das demais experiências, esperamos dar também 
um contributo para pesquisas que investigam as práticas de sala de aula volta-
das para a relação entre as novas tecnologias e o trabalho com a produção, lei-
tura e escuta de gêneros textuais voltados para o ensino de Língua Portuguesa.

Figura 9

Imagem gerada por Roseli Serra e Andréa Moreira em < https://sketchboard.me/nBeWKOAjzoyI#/>, ferramenta para 
mapas conceituais digitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, abordamos o uso das TDICs, a partir das noções de gêneros 
discursivos da Teoria Dialógica e na perspectiva de uma Pedagogia dos Mul-
tiletramentos como linhas-mestras na elaboração de um programa de leitura 
e produção textual para as aulas de Língua Portuguesa com jovens do Ensino 
Médio e estudantes universitários. 

O nosso estudo partiu do pressuposto de que é necessário trabalhar a par-
tir do entendimento da capacidade de compreensão do educando, assim como 
suas limitações no que concerne à leitura e a produção textual, para que o pro-
fessor de Língua Portuguesa ministre aulas que realmente sejam capazes de 
desenvolver no jovem a capacidade leitora e autoral de textos multimodais e 
multissemióticos.

https://sketchboard.me/nBeWKOAjzoyI#/


Outro fator que destacamos foi a importância de contextualizar o progra-
ma no diálogo entre os gêneros discursivos e no seu permanente estado de 
reelaboração especialmente no ambiente complexo e instável do meio digital. 
Um ambiente que aponta para múltiplas linguagens, instiga a criatividade e o 
empoderamento semiótico.

Consideramos fatores primordiais para se obter êxito pedagógico no pro-
cesso de ensino-aprendizagem a concepção da Pedagogia dos Multiletramen-
tos. Além disso, salientamos o imperativo de se explorar elementos multisse-
mióticos nas aulas direcionadas à leitura e à produção textual especialmente 
no ensino da Língua Portuguesa.

Os estudos dos teóricos referendados no artigo foram de importante valia 
para firmar a consciência da necessidade de o professor de Língua Portuguesa 
levar para o contexto escolar e acadêmico atividades que estejam em diálogo 
com uma sociedade plural, visto que o jovem encontra-se inserido em um mun-
do multicultural e tecnologizado.

Logo, para a apropriação dos conhecimentos linguísticos necessários às 
práticas de leitura e de produção textual no Ensino Médio e Superior, a uti-
lização das TDICs e a prática da Pedagogia dos Multiletramentos se tornam 
imprescindíveis. E, na vivência das aulas, despertam mais e mais o interesse 
dos docentes e estudantes que, juntos, cada um no desempenho de sua prática 
social, desenvolvem habilidades e competências indispensáveis para um bom 
aproveitamento em sala de aula e em situações que extrapolam o ambiente 
acadêmico.
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AMBIGUIDADE E SUA ABORDAGEM NO LD: 
O texto como um caminho para 

os estudos linguísticos
Veruska Maryelle Bezerra da Silva49 

Cinthia de Oliveira Andrade Ferreira²

INTRODUÇÃO

No século XXI, urge uma mudança de paradigma na prática docente, pois 
a sociedade busca por uma aprendizagem cada vez mais significativa, que pro-
mova a autonomia e o protagonismo do estudante. Para atender às novas de-
mandas, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) orientam que, para a 
construção de novos saberes, é preciso fazer uso de variadas mídias.

Entre tantos outros recursos de que dispomos na atualidade, o livro di-
dático é, sem dúvidas, uma mídia importante na sala de aula. Ele faz parte das 
inúmeras transformações que começaram a ocorrer no ensino e aprendizagem 
de Língua Portuguesa desde o final do século XX começou a nortear como se-
riam as aulas. 

No entanto, ultimamente o espaço do livro didático foi reconfigurado e, 
apesar de continuar sendo uma mídia importante, não é mais o elemento cen-
tral do fazer pedagógico. Agora eles passam por uma séria avaliação do MEC, 
através do Plano Nacional do Livro Didático e seus autores são orientados a re-
formular suas abordagens de modo que promovam no aluno sua real inclusão 
no mundo letrado.

É sabido que os livros didáticos de língua portuguesa apresentam signi-
ficativos avanços no que se refere a sua qualidade, mas muito ainda há por 
evoluir. Em relação aos fenômenos semânticos, observamos que a abordagem, 
quando é proposta, ainda é muito superficial. Restringe-se, na maioria das ve-
zes, a fazer com que o aluno identifique palavras sinônimas e antônimas e de-

49 Graduada em Letras (UFPE) Professora da Rede Pública do Estado de Pernambuco e do município de Jaboatão 
dos Guararapes, aluna do PROFLETRAS – Nível de Mestrado Profissional da UFPE. veruskamaryelle@hotmail.com
² Graduada em Letras (UFPE) Professora da Rede Pública do município de Jaboatão dos Guararapes, aluna do 
PROFLETRAS – Nível de Mestrado Profissional da UFPE. cinthiaoa@hotmail.com



core palavras parônimas e homônimas, sem considerar o ato reflexivo sobre a 
significação para o desenvolvimento da competência linguística.

No entanto, o estudo dos sentidos de palavras e de sentenças é fator pre-
dominante para a compreensão de diferentes atos discursivos, sobretudo no 
Ensino Médio, onde se exige uma maior competência de compreensão, um co-
nhecimento diferenciado dos recursos linguísticos e seu funcionamento. 

Pelo exposto, considera-se fundamental refletir sobre o espaço destinado 
no livro didático para estudo da ambiguidade. E, para tanto, o referido fenô-
meno linguístico será definido e analisado dentro do contexto em que ocorre 
adotando a concepção bakhtiniana da linguagem como fenômeno ideológico, 
dialógico, enquanto produto social. Sendo assim, um interlocutor pode inter-
pretar um texto como ambíguo, sem essa ter sido a intenção do seu produtor. 
Essa escolha vai considerar fatores tanto semânticos quanto pragmáticos da 
língua. 

Por isso, levantando, como hipótese, a crença de que a ambiguidade é 
abordada nos livros apenas como defeito de construção, decidimos examinar 
sua presença nos livros didáticos de Português. Para tanto, amparados nas 
teorias GUEDES (2001), MOURA (1984), analisaremos dois livros usados na 
rede pública de Pernambuco, procurando verificar se a abordagem realizada 
possibilita ao aluno, através da teoria e dos exercícios, atingir as habilidades e 
competências descritas nos documentos oficiais para o ensino. 

Sendo assim, à luz das teorias da Linguística, a perspectiva desse estudo é 
observar como a ambiguidade se apresenta nos diversos usos da língua, consi-
derando a diversidade de contextos em que ocorre em sua dimensão global. Es-
pera-se através desse tipo de análise superar o tradicionalismo da linguagem e 
o simplismo do tratamento dado ao fenômeno pelos livros didáticos.

1. AMBIGUIDADE: CONCEITUAÇÃO E TIPOLOGIA

Diariamente, no processo de interação, produzimos expressões linguísti-
cas onde a ambiguidade se faz presente. Nesse uso da língua, as expressões am-
bíguas surgem com naturalidade por meio de processos distintos e por vezes 
é vista pelo outro como inconveniente ou vaga, conforme consta nos estudos 
feitos por Ilari (1997). 

Como nos afirma Ilari (1997), a ambiguidade é o que nos permite em 
um dado contexto identificar dois caminhos ou duas soluções diferentes para 
prosseguir, como por exemplo em “Ele gostou muito da manga”. Nesse caso, se 
faz necessário analisar o contexto e todos os elementos envolvidos para então 
identificarmos a que tipo de manga se refere.



Segundo Câmara Jr. (2003), a ambiguidade é a circunstância de uma comu-
nicação linguística se prestar a mais de uma interpretação semântica, ou seja, 
há a convivência de sentidos duplos para a mesma palavra ou expressão. Se-
gundo este autor, a ambiguidade é uma consequência da homonímia, polisse-
mia e da deficiência dos padrões sintáticos. No entanto, Moura (1984) ressalta 
que a ambiguidade deve ser abordada num contexto de comunicação mediante 
uma teoria integrada de sintaxe, semântica e pragmática. 

São quatro os tipos de ambiguidade mais comuns: 1.) Ambiguidade lexical, 
que ocorre quando um termo tem dois ou mais sentidos independentes; 2.) 
Ambiguidade sintática, que ocorre porque pode haver mais de uma maneira de 
combinar os elementos da sentença; 3.) Ambiguidade semântica, que se carac-
teriza por ser produzida pela presença de mais de um operador na sentença; 
4.) Ambiguidade pragmática, que ocorre porque uma sentença pode ser usada 
para expressar diferentes usos.

E os estudos linguísticos asseguram que esse fenômeno se manifesta em 
todos os níveis da análise linguística, por esse motivo se faz necessário consi-
derá-la holisticamente e propor atividades que provoquem uma reflexão mais 
ampla da língua, pois, geralmente esse fenômeno existe apenas para o receptor 
da mensagem transmitida já que o emissor tem clareza sobre o que, para quem 
e por que declara algo no processo de comunicação.

Segundo Ilari e Geraldi (2006), podemos encontrar essa falta de clareza 
por diversas razões: I-Produzida por palavras homônimas; II - Dupla possibili-
dade de leitura quanto à estrutura sintática, as ambiguidades estruturais; III-
-Por último, um tipo particular de ambiguidade situacional ou extralinguística. 

Para a gramática normativa, o enunciado é correto quando é explícito e 
completo, assim ela desconsidera tudo que significa indeterminação. Segundo 
Moura (1984), em seu estudo sobre a posição de alguns gramáticos e linguistas 
a respeito da ambiguidade, os gramáticos desconsideram a ocorrência de am-
biguidade num contexto e apenas definem o termo e tratam o fenômeno como 
um vício de estruturação frásica. 

Alguns autores modernos, ainda poucos, estudam a ambiguidade como 
um fenômeno que faz parte da linguagem e não como um vício ou desvio sin-
tático. Os linguistas descreveram a ambiguidade de maneira superficial e sem 
conseguir dar sistematicidade ao objeto que definem, por isso Moura (1984, p. 
22) formulou uma “definição clara, objetiva e abrangente: a ambiguidade é a 
pluridimensionalidade de sentidos possíveis. ”

Nem sempre as opiniões de autores sobre a ambiguidade são convergentes. 
Kempson (apud GUEDES, 2004), por exemplo, diz que a ambiguidade é resulta-
do da existência de duas interpretações diferentes para uma mesma sentença. 



Marques (2003,p.112) segue complementando que “uma forma linguística A 
é semanticamente ambígua, se o conjunto e leituras ou interpretações que se 
atribui a A é igual ou superior a dois. Nesse caso, o grau de ambiguidade de A 
é o número de leituras que A apresenta”. Isso quer dizer que quanto maior o 
número de leituras possíveis, maior será o grau de ambiguidade. 

Como pode-se constatar, a ambiguidade é usada intencionalmente ou não 
e pode ser de diversos níveis: sintático (quando a estrutura permite mais de 
uma interpretação), lexical (provocada por polissemia ou homonínia) ou prag-
mático/referencial. Para Ullmann (apud MARQUES, 2003), por sua vez, a am-
biguidade é algo mais complexo. O autor considera-a no plano sonoro (a mala 
/ amá-la), no plano gramatical morfológico (in-prefixo de negação, em infeliz, 
impróprio, e in-movimento para dentro, em incorrer, importação), no plano 
sintático (Maria encontrou a irmã feliz / Maria, feliz, encontrou a irmã ou Maria 
encontrou a irmã que estava feliz.). A preocupação de Ullmann está na reflexão 
sobre a ambiguidade lexical, devido à distinção entre polissemia e homonímia 
ser um pouco difícil de ser aplicada com precisão. 

Quanto ao conceito dos fenômenos linguísticos denominados de polisse-
mia, o que esse termo designa é o fato de uma mesma palavra (ou lexema) apre-
sentar mais de um significado; já a homonímia envolve duas ou mais palavras 
(ou lexemas) diferentes (de significados, origem e, às vezes, classes gramaticais 
diferentes), mas com a mesma forma (o mesmo significante). Até agora, ainda 
não se encontrou uma forma precisa de se diferenciar esses dois processos, 
apesar de a distinção ser bastante clara. 

É possível perceber, por meio dessa breve análise, que as definições apre-
sentadas pelos linguistas a respeito da ambiguidade muitas vezes limitam-se 
a identificar inadequações quanto ao uso dos vocábulos e expressões, descon-
siderando o contexto, e que, em alguns estudos a ambiguidade é apresentada 
como um problema de comunicação, sendo considerada um erro ou desvio e, 
por esse motivo, deveria ser evitada.

As propostas didáticas, baseadas na escrita conforme propõe Motta-Roth 
(2006), proporcionam que os gêneros conhecidos pelo professor e aluno sejam 
usados em contextos sociais, desenvolvendo habilidades e competências para 
“além da sala de aula”. Conforme conta nos PCN do Ensino Fundamental: 

Para aprender a escrever, é necessário [o aluno] ter acesso à diversidade de textos escritos, teste-
munhar a utilização que se faz da escrita em diferentes circunstâncias, defrontar-se com as reais 
questões que a escrita coloca a quem se propõe a produzi-la, arriscar-se a fazer como consegue e 
receber ajuda de quem já sabe escrever. (BRASIL, 1997, p. 48).

Ainda de acordo com os PCN (1997, p. 60), é no interior da situação de 
produção de texto, enquanto o escritor monitora a própria escrita para asse-



gurar sua adequação, coerência, coesão e correção, que ganham utilidade os 
conhecimentos sobre os aspectos gramaticais. Assim, o trabalho de análise 
linguística e a reflexão sobre os aspectos discursivos só farão sentido quando 
forem realizados considerando o texto não como um pretexto para tal estudo, 
mas como o ponto de partida para o início das reflexões e o ponto de chegada 
onde são feitas as retomadas e selecionados os aspectos que devem ser utiliza-
dos nas produções textuais.

O estudo da gramática ou a análise linguística proposta ao lado do estu-
do dos gêneros textuais possibilita a identificação das aplicações práticas dos 
conceitos analisados em situações reais de uso da língua. Urge, então, a neces-
sidade de discutir sobre a temática e buscar caminhos para propor estratégias 
metodológicas que possibilitem uma aprendizagem significativa no ensino da 
língua portuguesa considerando o texto como unidade de sentido, elemento 
indispensável para o processo de comunicação e as variações que seus elemen-
tos constitutivos sofrem de acordo com as circunstâncias de leitura e os fatores 
que envolvem sua produção. 

2. AMBIGUIDADE E LIVRO DIDÁTICO

A partir da elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, inspirada 
nos novos enfoques propostos pela ciência linguística, os professores de Lín-
gua Portuguesa passaram a se preocupar mais com suas metodologias. Existe a 
intenção de que as propostas sirvam como subsídios para um ensino que per-
mita ao aluno se apropriar da leitura e da escrita de forma eficaz, diminuindo 
o fracasso escolar e dando-lhe condições efetivas para o exercício pleno de sua 
cidadania. Nos PCN, consta que: “o ensino de língua portuguesa, hoje, busca 
desenvolver no aluno seu potencial crítico, sua percepção das múltiplas possi-
bilidades de expressão linguística, sua capacitação como leitor efetivo dos mais 
diversos textos representativos de nossa cultura.” (2002, p.55) 

Para isso, aos professores deve ficar claro que a linguagem é uma atividade 
de interação social, pela qual os interlocutores atuam, por meio de diferentes 
gêneros textuais, expressando e criando os sentidos que marcam as identida-
des individuais e sociais de uma comunidade. A língua deve ser encarada como 
uma forma de atuação social, pela qual as pessoas intervêm em algum contexto 
social.

Faz-se necessário que o aluno reflita sobre o sentido da ambiguidade, 
identificando suas causas e efeitos. Para isso, as aulas de língua materna de-
vem proporcionar ao discente a capacidade de inferir os vários sentidos que 
um enunciado ambíguo possa promover. Os PCN sugerem que o aluno deve ter 
competência discursiva, e um dos aspectos dessa competência “é o sujeito ser 



capaz de utilizar a língua de modo variado, para produzir diferentes efeitos de 
sentido e adequar o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita.”

Por isso, é necessário não apenas ver a ambiguidade como um defeito do 
texto; mas também, em alguns casos, como uma estratégia discursiva em que 
o contexto deve ser a base para a análise desse fenômeno. Não podemos es-
quecer que o livro didático não deve ser o único suporte de trabalho em sala 
de aula. O professor, como pesquisador que deve ser, precisa complementar e 
elaborar outros materiais diversos para compor seu corpus de ensino. É pre-
ciso que o docente considere as ações de planejar, criar metas e estratégias 
como parte do seu trabalho para ser um agente de letramento e mediador da 
aprendizagem significativa.

3. METODOLOGIA

Para atender aos objetivos propostos neste estudo, realizamos um estudo 
bibliográfico, tendo como foco a reflexão sobre as pesquisas desenvolvidas so-
bre a ambiguidade para relacionar as teorias apresentadas pelos linguistas ao 
que é trazido nos livros didáticos e gramáticas selecionados, além de verificar 
como o texto é contemplado nessas propostas. Essa investigação realizou-se 
a partir da abordagem qualitativa de reflexão e análise de dados para a com-
preensão do objeto de estudo, a partir das concepções da linguística aplicada

Nesse prisma, desenvolvemos uma pesquisa descritiva com a identifica-
ção do problema e o levantamento de hipóteses, analisando um livro didático 
usado na rede pública e uma gramática pedagógica para refletir sobre o tra-
tamento dado à ambiguidade. Consideramos a semântica um tema de suma 
importância no estudo da língua e supomos este não receber o devido trata-
mento, muitas vezes sendo negligenciado. 

4. ANÁLISE DE DADOS

Nessa seção, procedemos às análises das obras selecionadas para verifica-
ção da abordagem da ambiguidade em relação aos conceitos apresentados e às 
perspectivas adotadas pelos respectivos autores.

4.1 Português linguagens

Os livros didáticos Português Linguagens (6º ao 9º ano), de Cereja e Ma-
galhães (2010), adotados pela Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guarara-
pes, apresentam um estudo da análise linguística a partir da leitura, análise 
e produção de gêneros textuais. Na obra em questão (7ºano), apesar de não 



aprofundar a discussão sobre a ambiguidade, percebe-se a menção ao conceito 
apresentado por Câmara Jr (2003), afirmando que se trata do duplo sentido 
identificado nas palavras em um determinado contexto, e há alguns aspectos 
da ambiguidade durante a proposição da análise do gênero sugerido. 

Não há em toda a coleção um capítulo ou seção dedicado à ambiguidade. 
No entanto, Cereja e Magalhães trazem para o docente e discente o conceito 
de ambiguidade no capítulo 1 da Unidade 1, quando trata de verbos e explora 
o gênero tirinha nos exercícios de análise linguística. A partir do texto verbal, 
pede-se os sentidos depreendidos pelo duplo sentido. 

Ao fim do capítulo, numa seção intitulada Semântica e interação, os auto-
res retomam o estudo dos verbos partindo de um anúncio e, novamente, explo-
ram questão referente à ambiguidade no gênero. 

Em outra seção Semântica e interação, ao final do capítulo 3 da Unidade 
4, onde foi abordado o adjunto adverbial, encontramos outro anúncio publi-
citário e os autores, novamente exploram a ambiguidade presente no gênero. 
Ressaltamos que, nas duas ocorrências, a ambiguidade é lexical. Não há, no 
entanto, nenhuma menção às causas da ambiguidade nem maior aprofunda-
mento do tema.



Apesar de iniciar o estudo da língua portuguesa a partir de um gênero 
textual e propor a interpretação e análise linguística do mesmo, a proposta de 
produção de texto retoma o gênero analisado, mas não faz o resgate dos recur-
sos linguísticos estudados. Na atividade proposta a seguir, por exemplo, verifi-
ca-se uma tira onde há ambiguidade, segundo os autores. A partir da pergunta 
feita (questão 3), infere-se que o estudante já saiba de que trata a ambiguidade. 
Um personagem fala “ Estátua da Liberdade”, o outro supõe que seja o bairro 
de mesmo nome em São Paulo enquanto imagina a referida estátua pichada. 
Nesse livro, observa-se a ausência de um estudo mais aprofundado ao tema.

4.2 Gramática em textos

Esse fenômeno linguístico, nas gramáticas, é considerado como um dos 
vícios de linguagem. Para as reflexões sobre eles, são destinadas algumas pou-
cas linhas, conceituando-o como “falta de clareza que acarreta duplo sentido” 
(SARMENTO), “construção que, por permitir mais de uma interpretação, pode 
levar o leitor à compreender a mensagem de modo errado” (ERNANI; NICOLA), 
“uso de uma frase com duplo sentido” (MESQUITA; MARTOS, 2009) e apresen-
tando frases ou textos curtos para identificação da ambiguidade. 

Em se tratando dos exercícios, nas gramáticas, a análise linguística não é 
feita já que, para refletir sobre a ambiguidade, apresenta-se sempre a partir 
de frases isoladas ou por meio da leitura e identificação desse fenômeno em 
tirinhas que funcionam como pretexto para esse estudo. Como podemos ver a 
seguir:

Nesse sentido, o professor enquanto sujeito mediador, se tiver sua prática 
norteada exclusivamente pelo material didático impresso adotado pela escola, 
seja ele o livro de língua portuguesa ou a gramática normativa, é orientado a 
refletir a ambiguidade a partir de um único ponto de vista identificando-a como 
um defeito ou problema da construção do texto, sem considerar os caminhos 
que levaram a sua construção nem o contexto de produção e veiculação do gê-
nero texto analisado em sala de aula. Análise esta, quando ocorre, se concretiza 



fazendo uso do texto como pretexto para o ensino de gramática normativa e na 
maioria das vezes é realizada a partir de frases isoladas. 

Essa prática promove no estudante a visão de que a gramática é algo di-
fícil, que o estudo da língua materna não tem funcionalidade e que os textos 
produzidos na escola não apresentam sentido, uma vez que os mesmos, quan-
do produzidos, estão fora de um contexto real de uso e não refletem práticas 
significativas.

Contudo, de acordo com Kleiman (2005), o processo de ensino e aprendi-
zagem deve se dar em um evento de letramento, incluindo atividades com ca-
racterísticas de atividades da vida social, promovendo diferentes saberes que 
poderão ser mobilizados em diversos contextos. E é responsabilidade da escola 
promover práticas de letramento escolar que desenvolvam significativamente 
habilidades e competências no aluno.

Práticas desse tipo permitem que os alunos, na condição de leitores ou 
de autores, pensem no efeito de sentido desejado, a fim de se buscar o recurso 
mais adequado à situação em que sua interpretação ou seu texto aparecerá. 
Consequentemente, o aluno torna-se cada vez mais consciente de que a escolha 
dos elementos da língua é regida pela adequação dos recursos e das instruções 
de sentido que abarcam os propósitos dos usuários da língua em dada situação 
comunicativa.

Assim, o estudo da ambiguidade deveria ocorrer por meio de práticas de 
ensino e aprendizagem que proporcionem ao estudante conhecer seus múl-
tiplos conceitos e sua ocorrência no texto, refletindo por meio da análise de 
textos sobre os caminhos que levam ao seu uso e produzindo gêneros textuais 
que contemplem seu emprego. 

5. BREVES CONCLUSÕES

Há estudos que apontam a ambiguidade como um desvio, um erro, de-
vendo ser evitado no uso da linguagem. Há, por outro lado, autores que reco-
nhecem a importância de tal recurso, como algo produtivo no cotidiano, sendo 
vital no humor e na literatura.

Como os PCN orientam, o ensino de língua deve ser amparado em bases 
linguísticas, explorado pela semântica, pela pragmática, pela teoria do discurso 
e deve estar voltado para a formação de um cidadão autônomo, capaz de inte-
ragir com a realidade do momento em que vivemos. 

Através deste estudo, foi possível aprofundar, de alguma maneira, um as-
pecto do ensino de língua portuguesa específico da área da Semântica, a am-
biguidade. Podemos verificar que ainda há muito para ser discutido no âmbito 



escolar para que a abordagem desse conteúdo seja mais profícuo. Conforme 
destaca Marcuschi (2003) : 

A determinação da significação de um item lexical é um processo inferencial no contexto do fun-
cionamento da língua em alguma situação textual dentro de um gênero textual. (...) Trabalhar o 
léxico numa perspectiva textual é vê-lo sempre situado em algum contexto de uso efetivamente 
verificado (MARCUSCHI, 2003, p. 158). 

Entendemos que, para um ensino mais produtivo da ambiguidade como 
fenômeno da língua em uso, uma das maneiras possíveis é constatá-la no pró-
prio texto de circulação real, observando-se todas as intenções do seu produtor 
e o contexto em que se insere. Fica claro que a ambiguidade pode ser um des-
cuido do produtor do texto, mas pode ser também um importante recurso com 
bastante uso em determinados gêneros textuais. 

Além da necessidade de o livro didático explorar o assunto a partir de uma 
diversidade de gêneros textuais maior, é necessário que o professor, como fa-
cilitador do processo, tenha condições teórico-metodológicas de exercer seu 
papel para que enunciados ambíguos não sejam rejeitados e tenhamos alunos 
também questionadores e pesquisadores da língua. É imprescindível expor a 
questão de forma equilibrada, enfatizando as possibilidades e efeitos produ-
zidos pela utilização desse fenômeno, tornando, assim, a produção e a com-
preensão do texto escrito e do oral mais criativo e atraente.

Através desse estudo, constatamos que os livros didáticos, em geral, apre-
sentam conceitos e atividades que refletem o modelo tradicional da gramática 
o que nem sempre está em conformidade com as propostas apresentadas pe-
los Parâmetros Curriculares Nacionais. Esse recurso didático se faz fortemente 
presente no fazer pedagógico, no processo de construção do conhecimento, e 
deveria, portanto, apresentar reflexões que provocassem maior reflexão quan-
to aos recursos linguísticos de que dispomos.
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APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA 
ENQUANTO PROCESSO DE LETRAMENTO 

Cristiane Lopes Soares50 
Ivanadyja Dafyni de Lima51

INTRODUÇÃO

Vivemos numa sociedade grafocêntrica e, para onde olhamos podemos 
perceber a existência de símbolos grafados que podem ser percebidos em pa-
lavras, textos, frases, todos envoltos numa imensidão de grafemas. Desenvolver 
leitura e escrita eficientes como meio de promover a leitura de mundo, não é 
uma questão de status, é uma questão de sobrevivência social. Nesse artigo, va-
mos discutir a importância do processo de alfabetização com foco no letramen-
to, tendo como base principal os teóricos Street e Soares que dialogam sobre a 
importância do ensino significativo desde os primeiros anos de escolaridade.

A muito, os teóricos viviam um constante empasse sobre qual método de 
alfabetização seria o mais eficiente para com os educandos. Alguns defendiam 
que as crianças aprendem a ler e escrever com mais habilidade quando traba-
lhada sob o método sintético, que vão da parte para o todo, outros, acreditam 
que o método silábico, o nosso velho bê-a-bá seria o mais adequado. Há ainda 
aqueles que defendem o método fônico e os que acreditam que o método global 
seja o mais eficiente no processo de alfabetização de crianças (ROJO, 2010). No 
entanto, aprender apenas a decifrar códigos sistematizados não dará conta da 
compreensão de mundo que o indivíduo necessita para não ficar as margens da 
sociedade letrada, pois, a leitura e a escrita precisam ter funcionalidade social 
na vida das pessoas (STREET, 2014, p. 38). “Parece óbvio, então, que é preciso 
tornar letrados os “iletrados”, a fim de lhes dar todas essas características e 
“libertá-los” da opressão e da “ignorância” associadas à sua falta de habilida-
des letradas.” É papel da escola formar para a vida, formar cidadãos de mundo 
capazes de viver em sociedade de maneira atuante e digna.
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O processo de aquisição da leitura e da escrita não é uma questão de qual 
método é o mais adequado ou eficiente que outro, e sim, como se pode unir 
todas as formas de alfabetização para que a criança compreenda o que se lê e 
consiga utilizar a escrita em situações do cotidiano com eficácia. Alfabetização, 
segundo (Soares, 2012, p. 15) “em seu sentido próprio, específico: processo 
de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita. ” É preciso 
compreender que esse conhecimento não dá conta da função social que o texto 
representa em sociedade, nem tão pouco, resolve as questões de sentido do 
dia-a-dia de um cidadão. O conhecimento de leitura deve ser um instrumento 
significativo para que possa servir como base de orientação social e comunica-
tiva do indivíduo. Dessa forma, 

Ler, compreender e escrever textos constitui-se em ferramenta básica para o desenvolvimento in-
tegral do indivíduo na sociedade, tornando-o capaz de entender os enunciados e se expressar por 
escrito. Nesta perspectiva, no processo de aprimoramento da leitura, da compreensão e da escrita 
de textos dos alunos, acredita-se ser possível incentivar o gosto pela leitura, compreensão e escrita, 
através de atividades que melhor desenvolvem a capacidade de uma boa leitura, entendimento e 
uma escrita compreensiva dos textos trabalhados (TEOTÔNIO et al., 2012, p. 1-2).

Para que esse conhecimento de mundo no qual o texto lido e escrito fun-
ciona como mais um instrumento cultural e vivo, entra em cena o “letramento” 
que pode ser utilizado como pano de fundo fundamental para esse processo de 
aquisição da língua escrita. Nele, o mundo da leitura deixa de ser decodificação 
de códigos sistemáticos para se tornar a linguagem em movimento social, sen-
do o letramento um instrumento importantíssimo para promoção do sujeito 
protagonista da própria história.

1. FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO 

O analfabetismo no Brasil e a distorção idade/série é uma preocupação 
constante dos intelectuais de educação e de governo. Isso se dá pela consta-
tação clara que crianças tem concluído sua escolarização básica, desde o pri-
meiro ciclo, sem estar devidamente alfabetizada. Quando falamos devidamente 
alfabetizada, nos referimos às crianças que, além de conseguirem decodificar 
o sistema de escrita da língua, sejam capazes de também produzir elementos 
escritos e realizar leitura de diversos gêneros compreendendo-os, ou seja, con-
seguir produzir ou ler um bilhete, por exemplo. Nessa situação, a função comu-
nicativa desse gênero é realizada e os envolvidos nessa atividade de ler/escre-
ver, devem compreender a função social e comunicativa do gênero em questão, 
no caso, o bilhete.



Em 2012, o governo federal assumiu um acordo formal entre estados e 
municípios na tentativa de corrigir essa deficiência que a educação apresenta. 
Esse acordo foi o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, (MEC,2012). 
“Este Pacto surge como uma luta para garantir o direito de alfabetização plena 
de meninas e meninos, até o 3º ano do ciclo de alfabetização. Busca-se, para 
tal, contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores alfabeti-
zadores. ” Porém, antes desse programa, tivemos também outros programas 
com a mesma finalidade. Como exemplo temos o Programa de Formação de 
Professores Alfabetizadores-Profa (2001); Pró-Letramento que foi lançado em 
2006, e, atualmente, no dia 22 de fevereiro de 2018, foi lançado o Programa 
Mais Alfabetização. Todos esses programas trazem como bandeira ideológica a 
alfabetização dos alunos no ensino fundamental dos anos iniciais, organizados 
e financiados pelo MEC e direcionado a formação docente de professores que 
atuam nas salas de aula dos anos iniciais. O que podemos analisar em relação 
a tamanho investimento nas formações continuadas desses professores alfa-
betizadores que não frutificam como planejado? O que acontece nas forma-
ções desses programas de governo em parceria com municípios e estados que 
vem investindo na perspectiva da alfabetização que não conseguem resultados 
significativos? O Profa, por exemplo, foi um programa que se voltava para a 
alfabetização mecânica do código da língua. É bem verdade que ao final do ano 
muitos educandos conseguiam ler e escrever, contudo, essa leitura se dava em 
enunciados e palavras soltas, vazias de sentido. Portanto, 

O objetivo é sugerir que as atividades de leitura propostas ao aluno, (...) têm sempre de ser centra-
das no significado mais amplo do texto, significado que não se confunde com o que o texto diz, mas 
reside no modo como o texto diz o que diz. Nesse sentido, é necessário que os elementos do texto 
selecionado como gerador de atividades levem o aluno a observar mais de perto procedimentos 
realmente relevantes para o significado geral do texto (LAJOLO, 1993, p. 50).

Uma vez que o contexto social da criança não era valorizado nesse proces-
so de aprendizagem, a grande maioria não conseguia fazer uso no cotidiano 
dessa nova aquisição de conhecimento. Então, foi lançado o Pró- Letramento 
com foco na leitura, escrita e matemática das séries iniciais e como o nome já 
diz, era voltado para o letramento na perspectiva de alfabetização. No entanto, 
passaram-se 17 anos de lançamento de um programa de alfabetização após o 
outro e o resultado desse investimento ainda continua tímido. 

O professor deve compreender que a alfabetização é a aquisição de uma 
tecnologia, ou seja, a tecnologia do sistema alfabético e ortográfico. No entan-
to, não adianta ter o conhecimento de aspectos da psicogênese da escrita, do 
sistema de escrita e leitura como um todo sem mudar a prática pedagógica em 
sala de aula. 



Apenas conhecer estudos voltados às técnicas de ensino e aquisição do 
sistema da nossa língua, não irá garantir uma mudança significativa nos resul-
tados demonstrados pelos educandos nos anos iniciais de escolarização. Con-
siderar o meio e o conhecimento prévio do aluno, assim como valorizar aulas 
dinâmicas que utilizam como pano de fundo uma prática voltada para a função 
social da língua que se pretende ensinar é muito importante, para não dizer 
indispensável. 

É preciso entender que a alfabetização e o letramento andam paralelos 
rumo ao mesmo destino, a formação do sujeito do mundo. Portanto, o processo 
de leitura deve ser realizado sob ponto de vista cultural para oportunizar o 
desenvolvimento do leitor e escritor autônomo, pois segundo Soares (2012) o 
processo de aquisição da escrita é uma perspectiva psicológica, psicolinguísti-
ca, sociolinguística e cultural, não apenas lida com os conteúdos dentro dos mu-
ros da escola, uma vez que o sujeito deve ser considerado em sua completude.

2. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: UMA QUESTÃO SOCIAL 

Quando ouvimos falar que a escola é como uma segunda casa, estamos nos 
referindo que, depois da instituição familiar, a escola é o ambiente que mais 
teremos contato até constituirmos definitivamente o nosso caráter e determi-
narmos qual nossa função mediante a sociedade. A LDB na Sessão III- do ensi-
no fundamental pág. 25 traz em seu conteúdo, ainda que de forma implícita, a 
função social da escola como mediadora do ler e do escrever como capacidade 
básica do cidadão:

“Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pú-
blica, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, me-
diante:
I – O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo; 
II – A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade; 
III – O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conheci-
mentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; [...]”

A alfabetização escolar deve atender à necessidade social do educando em 
desenvolvimento e, isso só será possível se a prática pedagógica do docente 
alfabetizador estiver moldada sob o viés do letramento como aspecto social do 
sujeito cultural. 

O sujeito letrado será capaz de atuar na sociedade de maneira eficaz e terá 
habilidade de resolver autonomamente os seus problemas do dia-a-dia. Diante 
disso, temos (Street, 2014, p. 43) exemplificando que, “[...] as consequências 



sociais do letramento são pontos pacíficos – maiores oportunidades de empre-
go, mobilidade social, vidas mais plenas etc.[...]. O professor alfabetizador deve 
vislumbrar o letramento como instrumento cultural e social da escola contem-
porânea”. Como ainda endossa (Street, 2014, p. 45) aqueles que são trabalha-
dos sob prática da compreensão letrada “[...] terão mais consciência da natu-
reza e do poder dessa cultura do que dos meros aspectos técnicos da leitura e 
da escrita.” Os conhecimentos apreendidos e desenvolvidos na escola devem 
contribuir para a qualidade de vida e promotora da dignidade do indivíduo 
que por ela passou. A escola não deve ser mera transmissora de conhecimento. 
Paulo Freire afirma que a escola deve ser transformadora de sujeito de mundo, 
ou seja, “Escrever na escola, portanto, deve ser visto como um ensaio ou mes-
mo uma prévia convincente do que será requerido dos jovens aprendizes no 
espaço social.”

Assim como toda atividade vivenciada no seio escolar, é fundamental 
trabalhar práticas pedagógicas que propicie a reflexão social dos conteúdos 
curriculares selecionados para o ensino da língua portuguesa, bem como, para 
todas as disciplinas vivenciadas na escola. O professor deve acrescentar em 
seu planejamento, práticas como: sequências didáticas, projetos pedagógicos, 
feiras de conhecimento, gincanas inter e extraclasse, entre outras atividades 
propulsoras de ensaios pedagógicos sociais. Dessa maneira, possibilitará uma 
aprendizagem mais significativa direcionada ao letramento social na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante tudo o foi que discutido, consideramos ser indispensável por 
parte dos educadores que compreendam a influência que a escrita exerce so-
bre o letramento dos alunos e vice-versa. Com essa compreensão, deixaremos 
de tratá-los como conteúdos que fazem parte de áreas diferentes ou que estão 
totalmente separados e que um não contribui para a aquisição do outro. Sa-
bemos que quando o professor compreende a importância e a ligação que há 
entre escrita e letramento, há uma maior possibilidade de que as atividades 
praticadas em sala de aula sejam mais dinâmicas, compreensíveis e atinjam um 
melhor resultado. 

Dessa maneira, consideramos importante que outros pesquisadores con-
tinuem as pesquisas na área como uma forma de tornar a educação mais sig-
nificativa para os alunos, e que estes venham a compreender o mundo além da 
leitura, ou seja, adquirir um letramento que envolve não apenas a sala de aula, 
mas que faça sentido nas diversas situações do cotidiano.
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LETRAMENTOS DIGITAIS: 
novas tecnologias e metodologias 

aplicadas à educação
Victor Hugo D’Albuquerque Lima52

INTRODUÇÃO

É senso comum que o modelo educacional dos últimos trezentos anos não 
mantém sua efetividade e precisa ser revisto. Segundo matéria do portal G1, 
o Brasil piorou todos os índices educacionais aferidos no exame PISA, ficando 
na 63ª posição em ciências, 59ª em leitura e 66ª em matemática. (MORENO, 
2016). Inúmeras são as explicações sobre este fato, abrangendo desde o mau 
uso dos investimentos em educação, falta de valorização do professor, até au-
sência de conectividade, de novas tecnologias e metodologias. Essa defasagem 
e má formação de base, principalmente nas instituições públicas de ensino (e 
por diversos motivos), geram desigualdade de oportunidades futuras para os 
jovens. Não é demagogia afirmar que a educação de qualidade muda a vida das 
pessoas para melhor, gerando oportunidades e desenvolvimento econômico e 
social. 

No Brasil, segundo matéria da Folha de São Paulo, somente 14% dos adul-
tos brasileiros tem ensino superior, enquanto a média mundial é de 35% (CAN-
CIAN, 2016). Não é objeto principal deste ensaio abordar as causas desta cons-
tatação, pois isso levaria a questões econômicas e sociais que extrapolariam 
nossa temática proposta. Apenas levantamos a hipótese de que a má formação 
de base pode estar impossibilitando o acesso da maioria dos estudantes ao 
restritivo ensino superior público, enquanto questões econômicas dificultam o 
acesso ao ensino superior privado de qualidade. E quais as consequências des-
tas restrições de oportunidades? Na mesma matéria da Folha, o texto afirma 
que pessoas com graduação tem rendimentos até duas vezes superior. Pessoas 
com pós-graduação por sua vez, tendem a ter rendimentos até quatro vezes 
superior a pessoas com apenas graduação. A educação continuada está dire-
tamente relacionada a remuneração e bem-estar das pessoas, ancorada ao de-
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senvolvimento econômico e social, tendo como um de seus inimigos a evasão, 
tanto no ensino fundamental e médio quanto no ensino superior. 

Surge então outro questionamento: Será que o modelo educacional vigen-
te é um dos responsáveis por essa evasão ou desmotivação em estudar? Re-
centemente um texto intitulado “A universidade matou sua motivação” (BRAZ, 
2016) repercutiu bastante nas redes sociais. Nele, o estudante de Engenharia 
Adauto Braz, do ITA, tece uma série de críticas às metodologias educacionais 
do ensino superior, desde a falta de capacitação do corpo docente para as novas 
tecnologias e metodologias, currículos desconexos com a realidade do merca-
do e aulas desinteressantes onde o aluno estuda para passar, não para apren-
der. Falta às aulas, segundo ele, mais autonomia ao aluno e interatividade com 
o processo de aprendizagem, falta personalização do ensino a cada tipo de alu-
no, pois cada pessoa possui um ritmo diferente de adquirir conhecimento, falta 
o ensino por competências (não por conteúdo), falta propósito profissional e 
experiências extraclasse, do mundo real. Todas essas lacunas citadas poderiam 
ser sanadas com mudanças metodológicas e aplicação de tecnologias digitais 
em sala de aula. 

1. LETRAMENTOS DIGITAIS

O conceito de letramento passa por algumas variáveis de acordo com al-
guns autores. Para Moreira (2012, p.2), “entende-se o ‘letramento’ como uma 
forma de se ter o acesso à informação e a sua subsequente utilização no coti-
diano”. Esta definição vai além da prática de ler e escrever, sendo uma prática 
social utilizada cotidianamente. Segundo esse autor, o letramento digital con-
siste em saber utilizar tecnologias digitais aplicadas no cotidiano e em benefí-
cio do usuário. 

Usar tecnologias para ensinar e aprender requer primordialmente com-
preender os conceitos de navegação e leitura. De acordo com Coscarelli (2016), 
a leitura compreende a construção de sentidos a partir de textos, enquanto 
a navegação raramente é tratada como um processo em si. Ela requer habi-
lidades ortográficas, fonológicas, sintáticas, proposições, relações lógicas, in-
tegração de elementos e sentenças, processamento discursivo (COSCARELLI, 
2016). Navegar requer conhecimento digitais como clicar, usar barras de rola-
gem, compreender e usar menus, buscar, localizar, avaliar, selecionar etc., po-
rém, para navegar é preciso ter habilidades e estratégias semelhantes à leitu-
ra, como pensar, ler e construir sentidos. (COSCARELLI, 2016). Para Moreira 
(2012, p. 6):

O uso de computadores, da internet e de outras ferramentas pode ser utilizado durante as aulas, 
facilitando o trabalho do professor. Por essa razão, é necessário investir nesse profissional desde a 



sua formação inicial até a continuada, para que ele possa contribuir cada vez mais para a aprendi-
zagem, introduzindo/unindo as novas tecnologias digitais no seu procedimento metodológico de 
ensino, integrando-as às técnicas que costuma utilizar.

As pessoas, em sua maioria, geralmente tendem a ter aversão à mudança, 
a sair da sua ‘zona de conforto’. Nos dias de hoje, percebemos que a resistência 
e preconceito à mudança persistem. Wikipedia, YouTube, Facebook e Twitter 
são bastante criticados pela mídia, que imputa, muitas vezes, falta de credibili-
dade aos seus conteúdos. Há um declínio das abordagens mais lineares de lei-
tura ou reflexivas de escrita e também há ganhos como a educação por meio de 
redes, projetos colaborativos e uso de novas ferramentas entrelaçadas a nossa 
linguagem (DUDENEY, 2016).

No dia a dia das pessoas as novas tecnologias estão inseridas sem que per-
cebamos, como o smartphone, caixas eletrônicos, internet banking, e-mails, 
etc. “Nesse contexto, as tecnologias digitais, além de instaurarem novas rela-
ções sociais, permitem a veiculação de informações em rede e colocam em cena 
a necessidade de lidarmos com essa multiplicidade de informações.” (VIEIRA, 
2013, p. 3). Isso evidencia a necessidade das instituições de ensino e seus do-
centes também incorporá-las, implicando na necessidade do letramento digi-
tal. Quando o indivíduo é capaz de utilizar as tecnologias da informação e da 
comunicação em prol de interesses próprios ou coletivos, há o letramento digi-
tal. Cabe uma ressalva aqui: “Quanto mais o sujeito domina a escrita alfabética, 
mais ele é capaz de realizar uma leitura ótima de textos digitais” (MOREIRA, 
2012, p. 59). 

No entanto, essas novas abordagens metodológicas e utilização de tecno-
logias tem sofrido forte resistência, mesmo daqueles que criticam o modelo 
educacional vigente. Professores, alunos, instituições de ensino e a própria so-
ciedade ainda são muito conservadores. Para os professores, mudar metodolo-
gias tradicionais implica em muito trabalho e preparação prévia, reformulação 
dos materiais para o ensino de competências, como o uso de estudos de caso, 
visitas técnicas, aulas práticas, aulas invertidas e tecnologias de comunicação 
digital para interagir e aplicar conhecimentos. Para muitos professores, essa 
mudança significa trabalhar mais e ter que se capacitar. Para os alunos, mes-
mo que critiquem a didática atual, mudar também significa se esforçar e estu-
dar mais. É muito mais cômodo assistir aula passivamente, sem dialogar, do 
que estudar previamente, se preparar para aplicar conhecimentos em aula e 
debater com colegas e professores. Também os próprios alunos precisarão se 
capacitar para o uso das novas tecnologias, mesmo que muitos sejam ‘nativos 
da era digital’. Para as instituições de ensino, essa mudança esbarra na falta de 
recursos financeiros para investir em infraestruturas e tecnologias adequadas 
e inovadoras e esbarra na falta de padronização que possa gerar métricas de 
desempenho docente e discente, além da necessidade de capacitar seus pro-



fessores e quebrar resistências. Para a sociedade, metodologias educacionais 
e tecnologias inovadoras são questionadas quanto a sua eficácia, muitas vezes 
por preconceito. Até mesmo os agentes reguladores do governo determinam 
regras que muitas vezes vão de encontro a esta mudança.

Diante deste cenário, faz-se necessário nos questionarmos: Como estamos 
preparando os estudantes para o futuro? Quais os novos postos de trabalho que 
irão surgir? É preciso preparar o aluno a desenvolver competências para par-
ticipar de economias e sociedades digitalmente conectadas. Prepara-lo para as 
habilidades próprias do século XXI, como criatividade, inovação, pensamento 
crítico, resolução de problemas, colaboração, trabalho em equipe, autonomia, 
flexibilidade e aprendizagem permanente. (DUDENEY, 2016).

Só que o domínio dessas novas tecnologias que favorecem a construção 
deste perfil tem como princípio o letramento digital, que segundo o mesmo 
autor citado, é um conceito plural, uma prática social que tem variantes a res-
saltar: Além do letramento visual; de mídia; de informação e Multiletramentos; 
existem vários tipos de letramentos digitais atuais. O surgimento da Web 2.0 
traz novas ferramentas baseadas na web como blogs, wikis, sites de fotos, sites 
de vídeos, mundos virtuais, redes sociais, etc. A linha divisória entre produtor e 
consumidor de conteúdo da Web 1.0 desaparece. O consumidor passivo trans-
forma-se em colaborador ativo.

Os letramentos estão agrupados em quatro pontos focais: linguagem, in-
formação, conexões e redesenho (DUDENEY, 2016). O papel do professor é aju-
dar o aluno a lidar com cada foco, fazendo o máximo com as possibilidades das 
mídias digitais. Problema: Muitos professores não possuem letramento digital 
para lidar com os letramentos citados abaixo:

1.1 Primeiro foco - Linguagem

Inseridos no Primeiro Foco (Linguagem) citado por Dudeney (2016), te-
mos o letramento impresso, que consiste na habilidade de compreender e criar 
variedade de textos escritos usando gramática, vocabulário, discurso, leitura 
e escrita. O SMS, ou habilidade de se comunicar em internetês. Os efeitos do 
internetês no desenvolvimento linguístico possui correlação positiva, pois para 
torcer regras é preciso conhecê-las. O letramento em Hipertexto refere-se à ha-
bilidade de processar hiperlinks apropriadamente e usá-los para incrementar 
com eficiência um documento. Já o letramento Multimídia consiste na habili-
dade de interpretar e de criar efetivamente textos em múltiplas mídias, usando 
imagens, sons e vídeo. Elementos visuais passam a ter maior relevância na co-
municação online. Estética e design são importantes e o Facebook passa a ser 
usado como ambiente virtual de aprendizado com a criação de grupos fecha-
dos para professores e alunos. Ainda no primeiro foco, o Letramento em Jogos 



é a habilidade de navegar e interagir eficientemente nos ambientes de jogos e 
alcançar objetivos. Os jogos passam a ser levados a sério resolvendo proble-
mas reais, transportando a educação para os jogos, percebe-se um aumento na 
motivação dos alunos. Letramento móvel é a habilidade de navegar, interpretar 
informação, se comunicar por internet móvel. Habilidade de se orientar na in-
ternet das coisas (objetos reais conectados) e na realidade aumentada (infor-
mação da internet se sobrepõe ao mundo real), usando smartphones e tablets. 
Derivado do conceito de letramento móvel, o macroletramento, tecnologias 
móveis e internet se sobrepõe ao mundo real, proporcionando uma aprendiza-
gem em qualquer lugar, em todo momento, de maneira contínua. Finalizando o 
primeiro foco do Dudeney (2016), temos o Letramento em Codificação, sendo 
este a habilidade de ler, escrever, criticar e modificar códigos de computador 
em vista de criar ou confeccionar softwares e canais de mídia. 

1.2 Segundo foco - Informação

No Segundo Foco (Informação) de Dudney (2016), temos o Letramento 
Classificatório - habilidade de interpretar e de criar folksonomias eficientes (ín-
dices de recursos online gerenciados pelo usuário representados como nuvens 
de tags), onde estudantes precisam classificar seus interesses e conteúdos. Esse 
método pode ser utilizado como complementação aos mecanismos de busca. O 
Letramento em Pesquisa - habilidade de fazer uso eficiente de ampla gama de 
serviços de busca- como o Google ®, por exemplo. Estudantes precisam fazer 
pesquisas online, utilizando palavras chave apropriadas e conhecendo as limi-
tações destes motores de busca. O Letramento em Informação - habilidade de 
avaliar documentos fazendo perguntas críticas, avaliando credibilidade, com-
parando fontes e origens da informação. Letramento em Filtragem - habilida-
de de reduzir a sobrecarga de informação usando redes profissionais e sociais 
online como mecanismo de triagem. Letramento Pessoal - habilidade de usar 
ferramentas digitais para formatar e projetar a identidade online desejada, 
marcando presença online e criando uma identidade. Hoje em dia, as empresas 
contratam pela internet (LinkedIn, Facebook, Twitter, etc.) e o uso inadequado 
da web pode prejudicar carreiras, por exemplo.

1.3 Terceiro foco - Conexões

O Terceiro Foco (Conexões) tem início no texto do Dudeney (2016) com o 
Letramento em Rede, como a habilidade de organizar redes online profissio-
nais e sociais para filtrar e obter informação. Em seguida temos o Letramento 
Participativo como habilidade de contribuir para a inteligência coletiva das re-
des digitais e de alavancar a inteligência coletiva das redes mantidas a serviço 
de metas pessoais e/ou coletivas. Como exemplo temos os sites de petições e 



abaixo-assinados online. O Letramento Intercultural é a habilidade de inter-
pretar documentos e artefatos provenientes de contextos culturais, comunicar 
mensagens e interagir construtivamente com interlocutores de diferentes con-
textos culturais. Na Diplomacia digital, estudantes devem aprender a lidar com 
diferenças, com tolerância e relativismos culturais, mas observa-se um pro-
blema: Pessoas tendem a se aproximar de quem pensa igual e de se afastar e 
caluniar quem pensa diferente. Podemos constatar que a Web virou campo de 
batalha da intolerância e preconceito religioso, político, étnico, de gênero etc.

1.4 Quarto foco - Redesenho

O Quarto e último foco (Redesenho) de Dudney (2016), traz o Letramento 
Remix como a habilidade de criar novos sentidos ao samplear, modificar ou 
combinar textos e artefatos preexistentes, bem como fazer circular, interpretar, 
responder e construir sobre outras “remixagens” no interior das redes digi-
tais. A produção de conteúdos torna-se democrática. Isso produz uma espécie 
de reelaboração de gêneros, ocorrendo com certa frequência no uso de redes 
sociais como o Facebook e Twitter, por exemplo. Um problema em relação ao 
Remix: As chamadas Fake News e memes caluniadores.

2. DESAFIOS PARA O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 
NA EDUCAÇÃO: MUDANÇAS METODOLÓGICAS E QUEBRA DE 
PARADIGMAS

O uso de tecnologias e novas metodologias em sala de aula, independen-
temente do nível de ensino é algo que fatalmente irá se estabelecer, não por 
modismo ou imposição, mas por constatação da sua importância no âmbito 
educacional. Essa talvez seja a maior revolução no processo de ensino e apren-
dizagem dos últimos trezentos anos. A tecnologia abre infinitas possibilidades 
para a criatividade do professor e dos alunos, possibilitando a aprendizagem 
mais ampla, completa e engajada. Trabalhar as várias formas de letramentos 
digitais junto a professores e alunos torna-se imperativo para possibilitar o 
acesso a essas tecnologias e seus benefícios. Essa democratização tecnológica 
inclusive pode propiciar a diminuição das desigualdades sociais com a oferta 
de oportunidades para os novos letrados digitais. Contudo, isso carece de uma 
mudança ou quebra de paradigmas, da extinção de preconceitos tecnológicos. 
Para Rezende (2014, p.3):

Com o atual nível de extremo desenvolvimento dos meios de telecomunicação, como as redes in-
terativas de computadores, vídeos e áudios, é possível um diálogo mais ágil e particular com o 
professor e, principalmente, com os próprios alunos. Assim, esses meios de comunicação viabili-
zam programas menos estruturados que os meios de comunicação impressos e gravados. Com o 



desenvolvimento das tecnologias como a internet, o aluno tornou-se cada vez mais autônomo e 
independente sem ficar limitado pelas restrições de tempo e espaço. 

Antes mesmo de abordar a definição de metodologias e tecnologias a se-
rem utilizadas em sala de aula, é importante nos debruçarmos sobre os contex-
tos educacionais. O primeiro passo, segundo Barton (2015), é observar o que 
as pessoas fazem com textos online na vida cotidiana. Observar as práticas de 
linguagem e letramento online. É preciso questionar como podemos realizar 
práticas já existentes de outra maneira, com outra metodologia ou tecnologia. 
Observar o hibridismo, as multimodalidades e a partilha do conhecimento co-
laborativo com uso de novas mídias. “Os textos digitais geralmente são cria-
tivos, hibridizados e multimodais” (BARTON, 2015, p.205). Para este autor, o 
letramento digital tem demonstrado tendência a mudança para a mídia social 
ou sites da web 2.0. Uso de weblogs, wikis, sites de fotos, de vídeos, mundo 
virtuais, microblogging e redes sociais tem facilitado as atividades de ensino e 
aprendizagem a partir da compreensão das práticas online. 

Com as novas tecnologias podendo ser aplicadas na educação, um forte 
debate tem início na sociedade. “Apesar de vivermos numa era digital, incen-
tivar os professores a ministrar uma aula mediada pela tecnologia continua 
sendo uma tarefa árdua, principalmente quando a concepção de aprendizagem 
é centrada somente no educador” (MOREIRA, 2012, p.1). Esse mesmo autor 
parte do pressuposto que falta maturidade e conhecimentos digitais aos pro-
fessores para poderem aplicar em sala de aula. Para o professor, sair da sua 
zona de conforto e se capacitar implica em tempo para aquisição de novos co-
nhecimentos digitais e para o planejamento de aulas e práticas de sala. No en-
tanto, mudanças metodológicas demandadas pelas novas tecnologias são um 
caminho sem volta: 

Sem dúvida, a tecnologia nos atingiu de forma assustadora e já não é possível conceber educação 
desvinculada das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), uma vez que permitem ampliar o 
conceito de aula, espaço/tempo e aprendizagem colaborativa. Entretanto, é imprescindível realizar 
tanto a revisão quanto atualização do papel e função do professor diante de tais transformações, 
adotando, dentre outras coisas, uma visão holística de sujeito, objetivando não só a aprendizagem 
do aluno, mas sua formação para um mundo contemporâneo globalizado e tecnológico (MOREIRA, 
2012, p.61)

As novas tecnologias surgem de maneira holística na educação, numa 
abordagem 360º, em todos os níveis educacionais: ensino básico/fundamental, 
ensino médio e também no ensino superior. Hoje os cursos superiores presen-
ciais encontram-se estagnados ou decaindo, enquanto os cursos EAD crescem 
exponencialmente.

Em um primeiro momento, o ensino superior à distância surge nos moldes 
da web 1.0, sem a interatividade vista hoje. Basicamente consistia na digitali-



zação de textos e disponibilização dos mesmos no meio virtual para leitura por 
parte dos alunos. Hoje, o ensino superior à distância evoluiu e encontrara-se 
em fase de migração da web 2.0 para a web 3.0, começando a utilizar inteligên-
cia artificial, personalizando o conhecimento para cada aluno, com métricas 
eficientes de monitorar aquisição de aprendizagem. Uso de inúmeras ferra-
mentas multimodais, textos, vídeos, games, testes de dificuldade progressiva, 
competições em equipes, resolução de problemas reais etc. As instituições de 
ensino superior estimam que, em um futuro próximo, a maioria dos estudantes 
matriculados no ensino superior brasileiro estarão no ensino a distância. Esta 
afirmação é corroborada com números: enquanto o ensino presencial teve um 
decréscimo de 3,7% em 2016, o ensino a distância cresceu mais de 20% (TE-
NENTE, 2017) enquanto a evasão no ensino presencial gira em torno de 19%, 
no EAD está em 27% (CAVALCANTI, 2017). 

Diante deste cenário, surge a constatação: “Professores e alunos precisam 
apropriar-se conjuntamente, crítica e criativamente das TIC dando-lhes sig-
nificado, tecendo possibilidades e gerando oportunidades” (MOREIRA, 2012, 
p. 64). Conforme este autor, o professor precisa ver a tecnologia como aliada, 
como recurso complementar à sala de aula possibilitando mudanças positivas 
no processo educacional. Por isso mesmo, além de tornar o professor apto a 
utilização de tecnologias é preciso capacitá-lo a ir além e mudar suas metodo-
logias, tornando as aulas mais atrativas, interativas e práticas. 

Questões sociais e culturais não podem ficar à margem deste debate. O 
uso de tecnologias digitais na educação deve levar em conta a realidade de vida 
dos alunos. “As inovações tecnológicas, de toda ordem, tem entrado para o uni-
verso da educação e as escolas e professores se veem constantemente cobra-
dos quanto a inserção de recursos didáticos eletrônicos no ensino” (REZENDE, 
2014, p. 4). Essa cobrança pode impulsionar a inclusão de tecnologias na edu-
cação ou podem ter um efeito reverso, implementando estas ferramentas não 
por sua finalidade ou benefícios, mas por mera obrigatoriedade, de maneira 
incompleta, falha ou ineficiente. 

Com os estudantes tendo acesso a estas tecnologias, o papel do aluno e do 
professor muda completamente no processo. Como resposta a essa realidade é 
fundamental o questionamento da “postura tradicional do professor enquanto 
detentor do poder e do conhecimento, em total descompasso com as tendên-
cias atuais de incorporação das novas tecnologias da informação e da comuni-
cação na educação, segundo a perspectiva construtivista” (REZENDE, 2000, p. 
83). 

Como características das novas tecnologias no que diz respeito à elabora-
ção de materiais didáticos e projetos com base construtivista são: (1) interati-
vidade; (2) simulação da realidade; (3) interação a distância e (4) armazena-



mento e organização de informações como textos, vídeos, gráficos, animações 
e áudios. (REZENDE, 2000)

Em muitas literaturas consultadas, ressalta-se o efeito positivo da apren-
dizagem baseada em problemas reais. Desafios motivam os estudantes, dei-
xam as aulas mais interessantes e dentro da realidade que o mercado exige nas 
diversas profissões. Como exemplos de novas metodologias contextualizadas 
que podem ter o apoio da tecnologia, temos a já citada Aprendizagem Baseada 
em Problemas, permitindo que os alunos aprendam com a solução de proble-
mas ou casos reais ou simulados. 

Outra metodologia bastante debatida e que tem se utilizado das tecnolo-
gias digitais com bons resultados é a ‘sala de aula invertida’. O conceito básico 
de inversão da sala de aula é fazer em casa o que era feito em aula, por exemplo, 
assistir palestras e, em aula, o trabalho que era feito em casa, ou seja, resol-
ver problemas (BERGMANN; SAMS, 2012). Em suma, essa metodologia ativa 
demanda mais tempo, planejamento, criatividade e esforço dos professores e 
alunos. Talvez seja por isso que ainda sofra resistência e preconceitos. De ma-
neira bem pragmática, o professor deveria planejar suas aulas primeiramente 
partindo das competências e práticas que os alunos devem saber fazer, indo 
em seguida para as atividades que devem ser desenvolvidas, daí indo para os 
conteúdos que devem ser estudados para possibilitar o desenvolvimento da 
prática e a seleção das tecnologias a serem utilizadas. Somente neste momento 
é que as tecnologias disponíveis devem ser selecionadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do debate sobre o uso de novas tecnologias e metodologias na edu-
cação, abre-se um enorme leque de possibilidades de uma mudança estrutural, 
talvez a maior dos últimos trezentos anos. Constatamos no texto do Dudeney 
(2016), que, neste processo de mudança, há benefícios e prejuízos que devem 
ser considerados. Pontos negativos: vício em internet e games, privação do 
sono, aumento do stress e déficit de atenção. Desconectar às vezes é preciso. 
Mesmo assim, o letramento digital, novas tecnologias educacionais e mudanças 
metodológicas podem enriquecer as aulas, melhorar e motivar a aprendiza-
gem, diminuir evasão escolar e preparar o aluno para as profissões do futuro, 
gerando oportunidades, aumento de renda e desenvolvimento social decorren-
tes da educação continuada em níveis mais elevados.

Nas demais literaturas pesquisadas, como Rezende (2000), complementa-
-se a contribuição a este debate com a constatação de que as novas tecnologias 
digitais e de comunicação, aliadas a novas metodologias de ensino mais efi-
cientes, pautadas não apenas no ensino e assimilação de conteúdos, mas prin-



cipalmente no desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à 
vida e ao mercado de trabalho, certamente aumentarão a eficácia e qualidade 
do ensino e aprendizagem, mas, para isso, faz-se necessário investimentos em 
tecnologia, capacitação e conscientização de docentes e discentes na aquisição 
dos letramentos digitais para uso em multimodalidades. 
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O SISTEMA SCLIAR DE 
ALFABETIZAÇÃO EM LAGARTO: 

Neurociências aplicadas à alfabetização
Rogério Reis Benedito53

INTRODUÇÃO

Busca-se, neste trabalho, apresentar aspectos neurocientíficos relaciona-
dos à dinâmica envolvida no aprendizado da leitura e da escrita e realizar uma 
análise de como as abordagens do Sistema Scliar de Alfabetização (doravante 
SSA) favorecem a mobilização das estruturas cerebrais envolvidas no processo 
de alfabetização. Analisaremos aspectos do material didático para o 1º ano do 
Ensino Fundamental, composto pelo livro (Aventuras de Vivi – Livro 1); Sistema 
Scliar de Alfabetização - Roteiros para o professor (Módulo 1, volume 1 e Anexos 
volume 2); e Sistema Scliar de Alfabetização - Fundamentos e, como base para a 
análise, usaremos os escritos de Dehaene (2012; 2015), Gotuso (2011) e Gon-
çalves (2006).

A implantação do SSA na cidade de Lagarto, teve como principal justificati-
va os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA): em 2016 (INEP, 
2017) apontaram que 78,65% das crianças lagartenses, participantes da ava-
liação, apresentavam habilidades de leitura consideradas insuficientes (níveis 
1 e 2 da escala de leitura). Buscando melhorar esses resultados, o município de 
Lagarto/SE, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a 
Professora Leonor Scliar- Cabral, doutora em Linguística pela USP e pós-douto-
rada pela Universidade de Montréal, iniciou a implantação do SSA. Inicialmen-
te 70 alunos de três turmas participaram do projeto; o material didático usado 
é próprio do SSA. A formação dos alfabetizadores teve início com o Humberto 
Santana, sob a supervisão da Professora Scliar-Cabral que assumiu a formação, 
a partir de julho de 2017, a distância. Em 2018, os docentes prosseguiram o 
trabalho com os 70 alunos, leitores fluentes, no 2º. ano, focando na aprendiza-
gem do planejamento e execução da escrita. 
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1. COMUNICAÇÃO ORAL E COMUNICAÇÃO ESCRITA: A CONEXÃO 
ENTRE DUAS FUNÇÕES DO CÉREBRO.

O aprendizado da leitura deve superar alguns obstáculos. Dentre eles, está 
o fato de os neurônios que deverão reconhecer os traços que formam as le-
tras não terem sido programados, como é o caso da linguagem oral, para tal: 
deverão aprendê-lo, processo conhecido como reciclagem neuronal (DEHAE-
NE, 2012). A aquisição da linguagem verbal oral ocorre de forma espontânea e 
compulsória, mas, segundo Dehaene (2015, n. p., tradução nossa) “Para apren-
der a ler, é necessário tornar-se consciente das estruturas da linguagem oral: 
palavras, sílabas, fonemas”. 

Tomar consciência dos aspectos inerentes à oralidade equivale a desen-
volver a nossa consciência fonológica, segundo Bertelson e de Gelder, 1989; 
Blischak, 1994 apud Gotuso (2011, n. p.) “As habilidades de segmentar, ma-
nipular e sintetizar sequências de fonemas compõem aquilo que se chama de 
consciência fonológica”. A leitura ainda pressupõe a aquisição e aprimoramen-
to da consciência fonêmica que segundo Gonçalves (2006, p. 50) “Refere-se ao 
conhecimento que possibilita a identificação das unidades mínimas distintivas, 
os fonemas”. O fonema é uma classe de sons, entidade de natureza psíquica, da 
qual, um ou mais traços tem (têm) a função de distinguir significados: apesar 
de o 3º segmento da palavra <carta> ser produzido por sons distintos por um 
gaúcho, por um carioca ou por um mineiro do interior, o fonema é o mesmo, 
pois tais diferenças não servem para distinguir o significado, como acontece na 
palavra <casta>. 

A competência em compreender e expressar-se por meio da fala, apesar 
de ser um pré-requisito para o aprendizado da leitura, não é condição sufi-
ciente para a capacidade de ler e escrever; aprender a ler consiste, segundo 
Dehaene (2012, p. 78) “em colocar em conexão as áreas visuais com as áreas 
da linguagem oral”. É preciso desenvolver a oralidade para ser capaz de iniciar 
o processo de estabelecimento de relações entre a notação gráfica da escrita 
alfabética, que tem início na visão, porém, como já afirmado, não é a única con-
dição suficiente. Mas como essa relação ocorre nas regiões do cérebro que são 
responsáveis pelo processamento da fala e pelo córtex visual?



Figura 1. Áreas da linguagem falada

Fonte: Dehaene (2015, n. p., adaptação do pesquisador).

As áreas mostradas na figura 1 estão envolvidas em tarefas para as quais 
já nascemos pré-dispostos a realizar, segundo Dehaene (2015, n.p.) “as áreas 
da linguagem falada funcionam desde os primeiros meses de vida, assim como 
as áreas visuais. Com o aprendizado da leitura, uma parte dessas áreas se es-
pecializará no reconhecimento de grafemas e fonemas”, apesar de nascermos 
com uma pré-disposição biológica para o aprendizado da linguagem oral, esse 
aprendizado depende de insumos externos, isto é, ocorre pela interação lin-
guística com os cuidadores. É por isto que o surdo não fala (embora não tenha 
comprometimento no aparelho fonador): sem input, a linguagem verbal não se 
desenvolve. A criança adquire espontaneamente, não conscientemente, o seu 
conhecimento para o uso. A consciência fonêmica e fonológica, como o nome 
está dizendo é aprendida de forma consciente.

Estabelecer a relação entre grafemas e fonemas, mesmo tendo a oralidade 
bem desenvolvida não é uma tarefa tão simples assim e, os resultados de ava-
liações como a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA que apontou o índice 
já apresentado no início deste trabalho, são uma prova disto. Mas haveria ma-
neiras de simplificar e tornar menos árdua a tarefa de ensinar as crianças a ler 
e a escrever? A resposta a isto passa obrigatoriamente pela questão da adapta-
ção das abordagens de ensino às características das crianças. 

Conforme Dehaene (2015), a criança pequena tem uma tendência espon-
tânea para tratar cada objeto como um todo. Não vê necessariamente que as 



palavras são compostas de letras. Entretanto, decifrar a escrita alfabética exige 
que, dentro das palavras, direcionemos a atenção dos pequenos para que pos-
sam detectar suas partes elementares: precisamente, as letras. Esse trabalho 
deve ser preciso, detalhado e possibilitar que os objetivos sejam projetados 
num intervalo de tempo que permita a percepção gradativa dos avanços. A per-
cepção, pela criança, no período de uma ou duas aulas, de que é capaz de ler 
e escrever uma palavra, mesmo se tratando de um vocábulo simples, pode ser 
um potencializador da autoestima e, pode fornecer pistas importantes para a 
compreensão e aprimoramento das capacidades relacionadas à manipulação 
do sistema de escrita alfabética. 

Figura 2. Áreas da linguagem falada

Fonte: Dehaene (2015, n. p., adaptação do pesquisador).

Na figura 2 temos a representação do cérebro de uma pessoa alfabetizada 
e, conforme Dehaene (2015), há diferenças marcantes entre o cérebro de um 
analfabeto e o cérebro de quem sabe ler e escrever. Vejamos no quadro abaixo:

Quadro 1: Diferenças do cérebro alfabetizado em relação ao não alfabetizado

1. córtex visual é mais definido

2. região da “caixa de letras” é especializada em reconhecer letras e palavras escritas, e as envia 
para as áreas da língua falada

3. A região do plano temporal representa com maior grau de refinamento os fonemas relevantes

Fonte: Dehaene (2015, tradução e adaptação do pesquisador).



No processo que conduz à efetivação das diferenças apresentadas, entre 
os cérebros, as estruturas relacionadas à forma visual da palavra, conforme 
Dehaene, sobre o flanco do sulco occípito-temporal, um cruzamento do córtex 
cerebral que limita a região fusiforme do hemisfério esquerdo com a chamada 
região da forma visual das palavras, desempenham um papel-chave, vejamos:

Depois do processamento nas áreas primárias da visão, o output é canalizado em direção à região 
occípito-temporal ventral do hemisfério esquerdo. A combinação de técnicas como a IRM (imagem 
por ressonância magnética) funcional, o EEG (eletro-encefalografia) e a mais recente MEG (magne-
to-encefalografia) tornou possível afirmar que essa região desempenha um papel precoce e especí-
fico no reconhecimento da palavra escrita (DEHAENE, 2007, p. 117, trad. Scliar-Cabral). 

O papel-chave da região da forma visual da palavra está atrelado ao fato de 
permitir superar as características limitantes da nossa visão: felizmente o cór-
tex visual dos humanos e os circuitos a ele inerentes, segundo Dehaene (2012, 
p. 20) “possuem certa margem de adaptação ao ambiente na medida em que a 
evolução os dotou de uma plasticidade e de regras de aprendizagem”. Diferen-
ciar uma letra ‘b’ de uma letra ‘d’, por exemplo, é um dos desafios que deverão 
ser superados durante o aprendizado da leitura, isto porque nossa percepção 
visual foi concebida para reconhecer objetos não importando a sua posição no 
espaço, e essas letras, assim como o ‘p’ e o ‘q’ possuem os mesmos traços: o que 
as difere uma da outra, é unicamente a posição dos traços em relação entre si 
e/ou em relação à linha imaginária. Os neurônios precisam ser treinados para 
reconhecê-los como unidades distintas. 

Passemos agora a analisar como as sequências didáticas dos livros indica-
dos neste trabalho enfrentam os desafios apresentados e comprovados pelos 
neurocientíficos abordados aqui.

1. ANÁLISE DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PROPOSTAS PELO 
SISTEMA SCLIAR DE ALFABETIZAÇÃO – ROTEIROS PARA O 
PROFESSOR: MÓDULO 1 

Para a análise do material apresentado, será usado um conjunto de crité-
rios que se referem ao reconhecimento de quais, quantos e como se combinam 
os traços invariantes das letras e para o desenvolvimento da instalação e apri-
moramento da consciência fonêmica e fonológica, o que implica a escolha da 
ordem de apresentação dos grafemas com base no grau de complexidade de 
cada letra e grafema a serem apresentados. 



Quadro 2. Grupo de critérios 1 - Critérios de análise das sequências didáticas

1.1 Contribuição para o reconhecimento de quais, quantos e como se combinam os traços invarian-
tes das letras na aquisição e desenvolvimento da consciência fonêmica;

1.2 Potencial para a aprendizagem inicial e o aprimoramento das competências relacionadas à lei-
tura, com foco nas relações grafofonêmicas que estão ligadas à capacidade de converter os 
grafemas em fonemas: consciência fonêmica.

1.3 Atribuição do acento de intensidade na leitura; reconhecimento dos vocábulos átonos: cons-
ciência fonológica

Quadro 3. Grupo de critérios 2 – proposto por SCLIAR-CABRAL (2013) para a introdução das letras e 
grafemas, segundo o grau de complexidade de percepção visual, de previsibilidade do fonema e de 

articulação dos sons que realizam o fonema.

N. Elemento Critério

2.1 TRAÇOS DA LETRA Simplicidade dos traços que compõem cada letra: por 
exemplo, sendo iguais na maiúscula e na minúscula. Não 
apresentando espelhamento. Ex. O o

2.2 IMPOSSIBILIIDADE DE ARTICULA-
ÇÃO INDIVIDUAL DO SOM QUE 
REALIZA O FONEMA 

O grafema deve representar um fonema cuja realização 
pode ser articulada sozinha, como não é o caso das me-
nos contínuas, isto é, das oclusivas: no caso delas tomei a 
decisão de introduzi-las por sílabas, começando pelo gra-
fema <t>, que representa o fonema /t/, porque as letras 
minúsculas p/q, b/d ainda representam uma dificuldade a 
mais, por se diferenciarem entre si apenas pela direção do 
semicírculo para a direita ou para a esquerda, em relação 
à haste, ou entre para cima e para baixo, como é o caso 
de p/b, ou seja, letras em espelho. Os grafemas <k>, <g> 
apresentam outro problema, pois têm seus valores (os fo-
nemas) determinados pelo contexto grafêmico.

2.3 BIUNIVOCIDADE DO GRAFEMA Ser biunívoco, isto é, um e apenas um grafema representa 
o mesmo fonema e um e apenas um fonema é represen-
tado sempre pelo mesmo grafema, como é o caso de <v> 
→ /v/; /v/ à <v> e não é o caso de <s> (exemplo: <casa>, 
<sapo>) ou de /s/ (exemplo: /´masa/ à <massa>, <maça>) .

2.4 REALIZAÇÃO DO FONEMA, DE-
PENDENTE DO CONTEXTO FONÉ-
TICO E/OU SOCIOLINGUÍSTICO 

O fonema representado pelo grafema não apresenta va-
riantes determinadas pelo contexto fonético, como é o 
caso de /d/, /t/, antes de /i/, /j/, nem variantes determi-
nadas pelas variedades sociolinguísticas, como é o caso de 
/R/.

Fonte: Scliar-Cabral (2013, p. 139-141 adaptação do pesquisador).

A análise será feita apresentando as propostas de atividades do livro indi-
cado e o material correspondente direcionado ao aluno, o apontamento relati-
vo ao fato de as ações previstas atenderem ou não aos critérios propostos será 
feito em seguida.



Figura 3. Atividade para trabalhar a letra V v, os grafemas <v>, <i>, <o>, a consoante /v/ e as vogais /i/, 
/o/, /u/.

Fontes: Scliar-Cabral (2014, ps. 4-5; 2018a, p. 11).

A primeira sequência didática trazida pelo livro deixa evidente o objetivo 
de se trabalharem as relações entre os grafemas apresentados e os fonemas 
que os realizam, o que atenderia ao critério proposto: a autora opta por intro-
duzir inicialmente a consoante V, uma fricativa que é o tipo de fonema que se 
realiza a partir da compressão parcial do trato bucal, o que permite o escoa-
mento do ar de forma contínua e produz ruído de fricção, seu som pode ser rea-
lizado de forma isolada, o que ajuda os alunos na compreensão sobre a relação 
entre o grafema realizado pela letra V e o fonema representado (consciência 
fonêmica). Também são intruduzidas as letras I, O, permitindo a construção de 
palavras como: VIVI, OVO, VIVO, IVO, VI. O numeral 1 também é apresentado, o 
que ajuda a estabelecer a diferença entre letra e número.

O traçado com o dedo sobre a letra em tamanho maior, que consta nos Ane-
xos, seguindo os comandos do professor, ao mesmo tempo em que emite o som 
que realiza o respectivo fonema permite a abordagem multissensorial e dinâ-
mica de ensino/aprendizagem preconizada por Montessori: visão, tato, audi-
ção, propriocepção (dos móvimentos dos músculos do aparelho fonador e dos 
dedos), exterocepção (direção dos movimentos dos músculos sobre o espaço). 

A orientação para que as crianças imitem as turbinas de um avião ajuda na 
memorização do som que realiza o fonema /v/. As letras escolhidas para iniciar 
o processo de alfabetização seguem os critérios para a introdução dos grafemas 



segundo o grau de complexidade de percepção visual, de previsibilidade do fo-
nema e de articulação dos sons que realizam o fonema, apresentados no quadro 
4. As preocupações evidenciadas por esses critérios se justificam pela busca de 
uma forma mais eficiente e em conformidade com as características (potenciais 
e limitações) naturais da percepção e processamento da linguagem escrita. 

Quadro 4. Ordem da apresentação das letras e grafemas no livro em análise

Unidade Letras e Grafemas trabalhados

1 V, I, O

2 V v, I i, A a, U u, E e

3 F f, Ô ô, Ó ó, Á á (a consoante trabalhada nesta unidade é outra fricativa)

4 L I em início de sílaba e grafema É é

5 N n em início de sílaba e grafema Ã ã

6 N n início de sílaba e grafema Ã ã: fixação (1) – Valor do grafema O o depois de Ã ã

7 N n início de sílaba e grafema Ã ã: fixação (2) 

8 N n início de sílaba e grafema Ã ã: fixação (3)

9 M m início de sílaba

10 J j, valor independente do contexto grafêmico

11 T t, cuja leitura sozinha é impossível

12 B b, D d, cuja leitura sozinha é impossível

13 P p, cuja leitura sozinha é impossível, letras M m, N n em final de sílaba interna para nasa-
lizar a vogal precedente

14 Ç ç, valor independente do contexto grafêmico

15 C c, valores dependentes da posição antes de vogais posteriores ou não posteriores

16 G g, valores dependentes da posição antes de vogais posteriores ou não posteriores

17 RR rr, Rr, valores independentes e dependentes da posição do vocábulo

18 R r entre vogais e semivogais e no grupo consonantal

19 Z z

20 S s, SS ss

21 Nasalização da vogal precedente

22 Nasalização pelo til, dígrafos CH ch, LH lh, NH nh, H h em início de palavra.

23 QU qu, GU gu; L l em final de sílaba e de palavra

24 X x, valores previsíveis e imprevisíveis

Fonte: Scliar-Cabral (2018a, adaptação do pesquisador).



As unidades seguem os critérios para a ordem de introdução dos grafemas 
e letras, segundo o grau de complexidade de percepção visual, de previsibili-
dade do fonema e de articulação dos sons que realizam o fonema, apresentado 
no quadro 4. Na unidade 11 é apresentada uma consoante oclusiva cuja leitura 
sozinha é impossível, por isso há uma instrução para que o professor oriente o 
uso de um apoio vocálico para a identificação do som do fonema /t/ como se vê 
na figura 4. As demais consoantes oclusivas são apresentadas com a orientação 
para o uso de um apoio vocálico para a identificação do fonema oclusivo.

Figura 4. Atividade para trabalhar a letra T t; o grafema consoante <t> e o número 11

Fontes: Scliar-Cabral (2014, p. 24-25; 2018b, p. 107).

Em cada unidade, após o aluno ter traçado a(s) letra(s) de cada grafema, 
emitindo o som que realiza o respectivo fonema representado, depois unindo-
-as para formar as sílabas e estas para ler a palavra, recebe um comando para 
bater palmas e, opcionalmente, bater sobre a carteira, mais forte na sílaba de 
intensidade maior e, mais fraco, nas sílabas átonas: nessa atividade, o SSA de-
senvolve a consciência fonológica, pois, sem reconhecer a sílaba mais intensa 
do vocábulo, oposta às sílabas mais fracas NÃO se pode reconhecer a palavra 
no português brasileiro, língua em que as palavras podem receber o acento 
mais forte na última, na penúltima (padrão canônico do PB) e na antepenúlti-
ma sílaba. 

Em cada Unidade do livro Aventuras de Vivi, à página à esquerda estão 
as letras que realizam os grafemas estudados e respectivas palavras-chave 
de onde foram extraídas, para leitura em voz alta pelas crianças. No rodapé, 
a Ação. Na folha à direita é apresentado um dos capítulos que constituem a 
história, texto cujas palavras não negritadas devem ser lidas em voz alta pelo 
professor, seguidas da leitura em coro pelos alunos que leem as palavras em 
negrito. No final, o professor lê expressivamente todo o texto para, a seguir, 
aplicar o exercício de compreensão e desenvolvimento para inferenciar.



Figura 5. Atividade para trabalhar a letra R r; os grafemas <rr>, <r>, que representam valores 
independentes e dependentes da posição no vocábulo: /R/.

Fontes: Scliar-Cabral (2014, p. 36-37; 2018b, p. 137).

É explicita no livro, como pode ser visto na figura 5, a preocupação com 
automatização de quais, quantos e como se combinam os TRAÇOS GRÁFICOS 
INVARIANTES que formam as letras, em especial o traço de DIREÇÃO, bem 
como a automatização dos valores (fonemas) representados pelos grafemas; a 
orientação para a condução da sequência didática indica um trabalho criterio-
so, como é exemplificado na promoção do reconhecimento dos traços gráficos 
que compõem a letra R e para a sinalização do valor fonêmico dos grafemas 
dependendo do contexto grafêmico (no caso, a posição na palavra). No livro do 
aluno verificam-se instruções claras para exercitar toda essa aprendizagem.

As letras Z/S são trabalhadas em sequência, pois estão em espelho apro-
ximado, cabendo ao professor pontuar que uma utiliza retas e a outra, curvas. 
Em final de vocábulo, os respectivos grafemas têm o mesmo valor, o que não 
constitui problema para a leitura, mas é um dos maiores para a escrita (ho-
mófonas não homógrafas): há, portanto, um alerta sobre o fato de a letra S ser 
uma das mais difíceis de serem reconhecidas e, por isso, foi deixada para uma 
fase onde as crianças já devem ser capazes de ler palavras formadas por outras 
letras e grafemas.



Figura 6. Atividade para trabalhar a letra S s; grafemas <s>, <ss>.

Fontes: Scliar-Cabral (2014, p. 42-43; 2018b, p. 229).

Conforme mostra a figura 6, os fonemas possíveis para os grafemas reali-
zados pelas letras S, Z são confrontados na ação propostas para os alunos, que 
devem percorrer com o dedo indicador dois semicírculos em espelho, come-
çando no topo, da direita para a esquerda, para formar o S, simultaneamente 
realizando e prolongando o som do primeiro segmento [s] da frase “sem osso”. 
Na sequência as crianças são orientadas a percorrer com o dedo indicador as 
retas, começando no topo, da esquerda para a direita, a pequena reta horizon-
tal, descendo a reta inclinada da direita para a esquerda até a base e voltando 
da esquerda para a direita, sobre a pequena reta horizontal para formar o Z, 
simultaneamente realizando e prolongando o som do penúltimo segmento [z] 
da frase “sem asa”. 

O livro do aluno, apresenta como proposta na unidade 20 um pequeno 
texto, que é a continuação da história trabalhada no mesmo livro. Para que os 
alfabetizandos possam usufruir do prazer da leitura. Eles já são capazes de ler, 
praticamente na íntegra, o diálogo que Fafá, personagem do livro, tem com o 
prefeito da cidade chamada Buraco. A atividade atende aos critérios propostos 
e ajuda a consolidar a formação de leitores fluentes que podem aproveitar o 
texto com um prazer que deveria ser característico de todas as atividades de 
leitura. O desenvolvimento da escrita ocorre em um trabalho paralelo, apesar 
de não ser o foco desta fase da aprendizagem, a escrita acaba reforçando alguns 
conceitos e reafirmando a possibilidade do texto como forma de expressão. 



Figura 7. Atividade para trabalhar a letra X x; grafema <x>

Fontes: Scliar-Cabral (2014, p. 50-51; 2018b, p. 277)

Na unidade final do material, observando o critério de níveis gradativos de 
complexidade, são trabalhados a letra X x e o grafema <x>. Como esse grafema 
pode assumir valores fonêmicos diversos a depender do contexto grafêmico e 
alguns até imprevisíveis, isso o torna mais complexo, por isso, foi deixado para 
ser trabalhado numa fase em que as crianças já são capazes de entender com 
maior compreensão as relações entre grafemas e fonemas. Nos casos em que o 
valor é impossível de ser previsto, o livro indica trabalhar com palavras de uso 
mais frequente que possibilitem uma memorização mais eficiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema Scliar de Alfabetização propõe um trabalho rico em detalhes, 
com explícita observação à necessidade de mobilizar o maior número de as-
pectos relacionados as estruturas neuronais envolvidas no processamento da 
linguagem oral e verbal escrita, visando ativá-las e adequá-las às demandas 
que a leitura e a escrita impõem, particularmente nos sistemas alfabéticos. A 
abordagem multissensorial favorece a tomada e manutenção da atenção, am-
pliando a possibilidade de ativação e fortalecimento das sinapses e a automa-
tização dos níveis mais baixos de processamento e da memória procedimen-
tal, liberando espaço para os processamentos mais criativos e para a memória 
declarativa.
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LER NO AMBIENTE DIGITAL: 
O uso de novas estratégias de leitura

Idjane Mendes de Freitas Macêdo54

Resumo

As tecnologias digitais ampliaram o conceito de leitura, no tocante às es-
tratégias utilizadas para a leitura online e fizeram emergir novos gêneros tex-
tuais. O presente trabalho buscou analisar as estratégias de leitura e seus efei-
tos para a compreensão do gênero Meme, em Tecnologia Digital da Informação 
e Comunicação (TDIC) e no impresso. Interessa-nos investigar as estratégias 
de leitura utilizadas por estudantes do 1º ano do ensino médio e os efeitos de-
las quando leem no ambiente digital. Como aporte teórico, recorremos à teoria 
dos gêneros, na perspectiva de Bakhtin e Marcuschi; aos aspectos relacionados 
ao Letramento Digital - propostos por Ribeiro; aos aspectos multimodais do 
gênero na perspectiva de Dionísio, Vasconcelos, Fonte e Caiado e às estratégias 
de leitura propostas por Solé e Coscarelli. A pesquisa foi de cunho qualitativo, 
com aplicação de duas sequências didáticas; uma para o trabalho com a leitura 
online, em dispositivo digital - smartphone - e uma SD para a leitura no impres-
so, objetivando analisar as estratégias de leitura de Memes utilizadas pelos 
discentes. Registramos, em um diário de observação, as estratégias utilizadas 
pelos estudantes para ler Memes, objetivando analisar a leitura compreensiva 
do gênero Meme. Entendemos que a leitura em ambiente digital levanta muitos 
questionamentos em relação à língua, aos gêneros emergentes e às estratégias 
de leitura relacionadas a eles, bem como a articulação entre linguagem, ação 
social e tecnologia digital. Logo, analisar como se dá a leitura compreensiva do 
gênero Meme em Tecnologias Digitais é uma forma de compreender a influên-
cia que o ambiente digital exerce sobre os estudantes na leitura de gêneros 
emergentes. Concluímos que ler, no ambiente digital, requer novas estratégias 
de leitura, que se somam às estratégias de leitura no impresso e que exigem a 
prática de novas habilidades de leitura de diferentes gêneros, em diferentes 
dispositivos.

Palavras-chave: Leitura digital, Estratégias de leitura, Tecnologia digital
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INTRODUÇÃO

Em um passado, não muito distante, vivíamos a era da Produção do Co-
nhecimento, momento em que cabia ao professor ser um facilitador da apren-
dizagem, compilando e gerindo o conhecimento. Atualmente, podemos afirmar 
que vivemos a Era da Navegação para o Conhecimento e o professor assume 
uma nova atitude: 

Embora, vez por outra, ainda desempenhe o papel do especialista que possui conhecimentos e/ou 
experiências a comunicar, no mais das vezes desempenhará o papel de orientador das atividades do 
aluno, de consultor, de facilitador da aprendizagem, de alguém que pode colaborar para dinamizar 
a aprendizagem do aluno, desempenhará o papel de quem trabalha em equipe, junto com o alu-
no, buscando os mesmos objetivos; numa palavra, desenvolverá o papel de mediação pedagógica. 
(MORAN, 2000, p. 142).

Com essa mudança de papel, não se pretende questionar ou excluir o pro-
fessor da sua função, mas trata-se de redirecioná-lo, diante de tantos recursos 
digitais disponíveis. Saímos da web 1.0, que dava informação unidirecional (de 
um para muitos), como na “cultura de massa”, e adentramos no mundo da web 
2.0 e da web 3.0, que produz conteúdos em postagens e publicações e essas 
inovações podem - e devem - estar na escola.

Diante da necessidade social de serem criadas estratégias que contem-
plem as diferentes formas de ler com o uso de novas mídias, em especial, o 
smartphone, a investigação, aqui proposta, torna-se pertinente. Não seria ape-
nas uma mudança de suporte, mas uma mudança para o homem, capaz, não 
apenas de ler e compreender a informação, mas de “filtrar” a informação que 
realmente interessa. 

A facilidade em publicar faz com que gêneros, até então presentes apenas 
no formato impresso, se reelaborem e façam parte do mundo digital, ocorren-
do, em muitos casos, a transmutação de um gênero que, até então, só existia no 
impresso. 

No nosso entendimento, esse é o caso do gênero Meme, que apresenta 
uma grande proximidade com o gênero charge, pois, em ambos os gêneros, o 
conteúdo temático gira em torno de política, sociedade e economia, trazendo 
a “discussão sobre algum assunto polêmico que esteja circulando nos meios 
de comunicação em determinado espaço de tempo” (PIMENTEL, 2014, p. 78). 
O gênero Meme apresenta um tom humorístico e crítico, advindo de situações 
cotidianas, fazendo uso da ironia, muitas vezes permeado por situações absur-
das. Por tratar de fatos recentes, tem um caráter temporal, pois o leitor deve 
estar sempre atualizado para compreendê-lo. 



A capacidade de gerar novas cópias de imagens, textos, advinda da faci-
lidade de publicação, torna o gênero Meme mais dinâmico que a charge; jus-
tamente pelo fato de facilmente circular; tornando-se, assim, um gênero mais 
suscetível a mudanças e alterações. Marcuschi (2003, p. 19) afirma que os gê-
neros “caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos 
e plásticos”. E a maleabilidade e dinamicidade torna o Meme um gênero com 
longevidade, mas que, por ser um gênero mais frequentemente presente em 
meios digitais, apresenta-se mais suscetível a mudanças e alterações. 

Definimos como objetivo geral: Analisar como se dá a leitura compreen-
siva do gênero Meme, em TDM e no impresso, em alunos do 1º ano do ensino 
médio; e como objetivos específicos: i) Descrever as estratégias de leitura utili-
zadas pelos alunos quando leem Memes no smartphone e na folha de papel; ii) 
Investigar os efeitos que a leitura de Memes, em TDM e no impresso, provocam 
para a compreensão do gênero.

Diante de tantos pontos que poderiam ser tratados, nos propomos a nos 
debruçar sobre a seguinte questão: Quais são as estratégias de leitura utiliza-
das por alunos do 1º ano do ensino médio quando leem Memes impressos e 
quando leem em smartphones? Quais os efeitos, que a leitura de Memes, em 
TDM e no impresso, provocam para a compreensão do gênero? Essas questões, 
certamente, nos levarão ao acréscimo de conhecimento sobre as estratégias 
de leitura online, bem como discussão sobre conceitos pertinentes às TDM: le-
tramento digital, aprendizagem móvel, hipertexto, multimodalidade e gêneros 
emergentes em ambiente digital.

1. METODOLOGIA

Para darmos conta do objetivo proposto nesse estudo, fizemos a adoção 
de uma abordagem qualitativa de pesquisa, com o propósito de analisar como 
se dá a leitura compreensiva de Memes na TDM e no impresso. A pesquisa qua-
litativa, segundo Minayo (2001, p. 22): “trabalha com o universo de significa-
dos, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”.

A pesquisa de campo foi conduzida na biblioteca de uma escola da rede 
privada de ensino de Recife-PE. 

O corpus da pesquisa foi composto pelas atividades desenvolvidas a partir 
de uma sequência de atividades envolvendo a leitura de Memes em TDM e no 
impresso, objetivando trabalhar o gênero Meme, explorando a sua compreen-
são, seus elementos constitutivos, como elementos composicionais, contexto 
de produção e elementos linguísticos. A aplicação das atividades em meio im-
presso e em TDM teve como principal objetivo analisar como se deu a leitura 
compreensiva do gênero Meme nos dois suportes: impresso e digital, obser-



vando quais estratégias de leitura foram utilizadas ao ler o Meme em dispositi-
vos móveis (smartphone) e no impresso. 

Para realizar a análise, foram feitas observações e anotações, registradas 
em um diário de observação, pela pesquisadora, sobre os caminhos percorri-
dos pelos dois grupos durante os momentos de leitura para prosseguir com as 
atividades propostas a partir da sequência didática. 

Além das anotações em um diário de observação, foi realizada, também, 
uma entrevista semiestruturada a fim de obter o maior número de informa-
ções possíveis para se compreender quais as estratégias de leitura utilizadas 
para a compreensão do gênero Meme, tanto no suporte impresso, quanto no 
suporte digital. As perguntas da entrevista foram voltadas para as estratégias 
utilizadas para a compreensão do texto.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nas análises realizadas, apresentamos, em forma de tabela, o 
levantamento das estratégias e efeitos da leitura no impresso e para a leitura 
online.

Tabela 1 – Estratégias e efeitos da leitura no impresso

Q
U

ES
TÃ

O

Objetivos Estratégias utilizadas Efeitos da leitura

01 Identificar a ideia central de 
um texto;
Expressar opinião sobre o 
Meme.

Ativar o conhecimento prévio;
Formular previsões sobre o 
conteúdo dos Memes.

Atribuir significado ao que 
leu;
Ampliar suas experiências, 
ampliando, assim, seu conhe-
cimento prévio.

02 Identificar as características 
dos Memes;
Diferenciar ironia de 
sarcasmo.

Esclarecer dúvidas sobre as 
características dos Memes;
Resumir as ideias do texto;

Ampliar o conhecimento so-
bre o gênero Meme;
Desenvolver o senso crítico;
Utilizar inferências num nível 
mais elaborado.

04 Identificar os elementos 
organizacionais, a linguagem 
e a finalidade dos gêneros 
Meme e Charge, a fim de 
compará-los e encontrar 
pontos em comum, como 
a finalidade, o conteúdo 
temático e seu aspecto 
multimodal 
Diferenciar Meme de Charge

Identificar a ideia principal do 
texto;
Esclarecer possíveis dúvidas;
Formular perguntas sobre o 
texto;

Ampliar o conhecimento so-
bre o gênero Meme, reconhe-
cendo seus elementos organi-
zacionais, bem como o seus 
aspecto multimodal.
Expressar opiniões de forma 
mais convincente



05 Comparar Meme com Charge Identificar a ideia principal;
Relacionar com outros textos 
já lidos do mesmo gênero.

Ampliar o conhecimento so-
bre o gênero Meme;

06 Comparar Meme com Charge Identificar a ideia principal;
Relacionar com outros textos 
já lidos, do mesmo gênero;

Atribuir significado ao que leu
Desenvolver maior autono-
mia com relação ao que lê.

Tabela organizada pela pesquisadora, com base nas análises realizadas.

Tabela 2 – Estratégias e efeitos da leitura online

Q
U

ES
TÃ

O

Objetivos Estratégias utilizadas Efeitos da leitura

01 Identificar a ideia central de 
um texto;
Expressar opinião sobre 
o Meme, postando um 
comentário em rede social;

- Comparar informações, len-
do os comentários postados, 
- Avaliar as informações com 
base no contexto e nas fontes 
- Articular informações em 
diferentes comentários.
- Identificar e analisar a pers-
pectiva do produtor do con-
teúdo (no caso, S1): o quê 
está apresentando, a quem e 
por quê;
- Formar um leitor proficien-
te com o uso do smartphone, 
- Produzir mais conhecimen-
to dom o acesso a internet, 
- Permitir que faça melhores 
conexões entre os textos (co-
mentários encontrados), 
- Ter uma visão crítica sobre 
os comentários postados 
- Articular informações de 
diferentes fontes, bem como 
-Relacionar alegações e com-
provações (evidências)

-Formar um leitor proficiente 
com o uso do smartphone, 
-Produzir mais conhecimento 
dom o acesso a internet, 
-Permitir que faça melhores 
conexões entre os textos (co-
mentários encontrados), 
-Ter uma visão crítica sobre 
os comentários postados. 
-Formar um leitor proficiente 
com o uso do smartphone, 
-Produzir mais conhecimento 
dom o acesso a internet, 
-Permitir que faça melhores 
conexões entre os textos (co-
mentários encontrados), 
-Ter uma visão crítica sobre 
os comentários postados 
-Favoreceu a um número ili-
mitado de informações e (vi) 
desenvolveu a interação, ao 
compartilhar/curtir/ respon-
der comentários.

02 Diferenciar ironia de 
sarcasmo

-Perceber os motivos implí-
citos da criação dos Memes; 
-Identificar o objetivo pro-
posto pelo Meme.

- Permitir que façam melho-
res conexões e integrações 
entre os textos apresentados; 
-Construir sentidos e 
significados

05 Comparar Meme com Charge -Levantar hipóteses e cons-
truir modelos baseados em 
informações parciais ou 
fragmentadas

-Produzir conhecimento com 
o acesso à internet, 
-Contribuir para a construção 
do conhecimento;
-Atualizar o conhecimento.

Tabela organizada pela pesquisadora, com base nas análises realizadas.



O quadro revela que as estratégias de leitura para o online são bem mais 
amplas, exigindo muito mais do leitor. Assim, para efeito de comparação, apre-
sentamos as estratégias de leitura no impresso e no meio digital, a fim de com-
provar o quão complexo representa ler no formato digital. Vale salientar que 
para o online, além das estratégias do impresso, encontramos outras mais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise dos dados, chegamos à conclusão de que, quanto maior a fa-
miliaridade com o gênero e com a tecnologia digital, mais seguros mostram-se 
os sujeitos em responder às questões. 

Convém destacar que, apesar da orientação para a sequência didática ver-
são impressa ser respondida com consulta apenas às informações no papel, 
muitos queriam, a todo instante, consultar o smartphone, a fim de exemplificar 
o que estava sendo solicitado. Isso demonstra o quão limitada fica a leitura 
de um gênero emergente do ambiente digital, transposto para o papel, como, 
assim, frequentemente, faz a escola. Em vários momentos, tivemos que escla-
recer que a análise se restringia aos Memes ali apresentados. Em verdade, tal 
caso se justifica como consequência da explosão tecnológica, como afirma Za-
charias (2016, p. 23): “A expansão das tecnologias da informação e da comuni-
cação vem transformando a vida em sociedade e alterando nossa relação com 
os textos”. Cada vez mais relacionamos informações e, muitas dessas, advém do 
contato com ambientes digitais.

Ao realizar a SD versão digital, embora tivessem recebido a orientação 
de analisar apenas os Memes ali especificados, os sujeitos mostraram-se mais 
desenvoltos e outros Memes eram acessados com o propósito de obter mais 
informações que corroborassem com o seu pensamento. Zacharias (2016) já 
afirmava que, quando os alunos acessam mais a internet, os textos impressos 
deixam de ser os únicos objetos de leitura presentes na escola. Por isso, a esco-
la deve funcionar como mais um espaço para uso do ambiente digital.

Diante do exposto, o que, até então, apresentamos é uma visão do que re-
presentou a aplicação de sequência didática com e sem o uso da tecnologia 
digital, chegando à conclusão de que ler no ambiente digital requer novas habi-
lidades e estratégias de leitura, que se somam às estratégias do impresso e exi-
gem um leitor capaz de localizar, avaliar, sintetizar, integrar, interagir e refletir 
sobre as informações acessadas em múltiplas fontes. 
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BNCC: 
a questão da oralidade nos anos 

finais do ensino fundamental
Idjane Mendes de Freitas Macêdo55

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo analisar de que maneira foi abor-
dada a questão da oralidade na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 
o Ensino Fundamental – Anos Finais, proposta pelo Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) em 2017, com o intuito de verificar se houve mudança de con-
cepções e seus desdobramentos para a prática do professor. Nessa direção, ex-
plicitamos qual a concepção de oralidade adotada, constatando haver impreci-
são quanto a abordagem desse conceito, que, ora aponta para os gêneros orais, 
ora aponta para a oralização de textos. A análise ampara-se fundamentalmente 
nas discussões sobre oralidade propostas por Marcuschi (2008, 2007, 2004, 
1994), bem como nas discussões sobre gêneros orais propostas por Dolz, Sch-
neuwly et ali (2011) e pretende demonstrar que o conceito de oralidade muitas 
vezes confunde-se com oralização. Para a realização da pesquisa, optamos por 
uma análise do documento que compõe a Base Nacional Comum Curricular, em 
especial sobre o eixo da Oralidade, proposto para Língua Portuguesa, seguida 
de uma revisão bibliográfica sobre o tema. Os resultados iniciais apontaram 
que o texto da BNCC, ainda que, predominantemente, trate da oralidade com o 
ensino de gêneros orais, propõe, em alguns momentos, o trabalho com a ora-
lização de gêneros da escrita. Intencionamos, assim, demonstrar que as incoe-
rências podem contribuir para uma concepção equivocada sobre a oralidade e 
que o trabalho com esse eixo faz-se urgente no ambiente escolar.

Palavras-chave: BNCC, Oralidade , Ensino de Língua.

INTRODUÇÃO

A oralidade sempre foi levada a segundo plano na escola. A menos que 
uma pessoa tenha algum problema que não consiga se expressar verbalmente 
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por meio da fala, chega-se à escola já com um certo domínio da oralidade. Por 
isso, para muitos, parece desnecessário debruçar-se sobre o trato com a fala. 
No entanto, o ensino da oralidade mostra-se tão pertinente, que é previsto na 
legislação brasileira por meio de currículos, desde a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB (Lei 9394/96), que impulsionou a criação dos Pa-
râmetros Curriculares Nacional (PCN) em 1997. Os dois documentos orienta-
ram o trabalho com a oralidade, chegando a afirmar que os alunos podem ser 
avaliados em momentos de responder a diferentes exigências de fala e de ade-
quação aos diferentes gêneros do oral. Diante disso, para o documento (BRA-
SIL, 1998, p. 67):

Ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar acesso a usos da linguagem mais forma-
lizados e convencionais, que exijam controle mais consciente e voluntário da enunciação, tendo em 
vista a importância que o domínio da palavra pública tem no exercício da cidadania. Ensinar língua 
oral não significa trabalhar a capacidade de falar em geral. Significa desenvolver o domínio dos 
gêneros que apoiam a aprendizagem escolar de Língua Portuguesa e de outras áreas e, também, os 
gêneros da vida pública no sentido mais amplo do termo (BRASIL, 1998, p. 67).

Dessa forma, o conceito de oralidade, aqui defendido, vai além da fala es-
pontânea, explorando, não apenas diversas situações de fala, como também 
ampliando o trabalho com gêneros orais, distribuídos de forma gradual a cada 
ano. E, como veremos adiante, é o grande avanço com o novo documento da 
BNCC: o trabalho sistemático com a oralidade, como veremos adiante.

1. A BNCC

Tendo em vista as mudanças apontadas pela Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC), que começou a ser construída em 2015, com várias discussões, 
propusemo-nos a analisar como o documento aborda a questão da oralidade. 

A BNCC começou a ser construída em 2015, com a finalidade de estabele-
cer os conteúdos fundamentais a serem aprendidos por crianças e jovens du-
rante a Educação Básica, estando em sua terceira versão, após um processo 
de estruturação da primeira versão, com base em análise das Diretrizes Cur-
riculares Nacionais e dos referenciais curriculares em vigência nos estados e 
no Distrito Federal. Em 30 de julho de 2015 foi lançado o Portal da BNCC, com 
o objetivo de compartilhar com o público a elaboração da Base, estabelecen-
do canais de participação nesse processo. Com isso, apresentou-se a primeira 
versão do documento, disponibilizado no portal, iniciando, assim, o período de 
consulta pública para envio de contribuições de todo o Brasil. 

Com base nas consultas públicas, em 2016 fora disponibilizada a segunda 
versão da Base e foram realizados seminários abertos, garantindo a participa-



ção pública, resultando em contribuições de professores, especialistas e asso-
ciações científicas, o que orientou a redação da terceira versão.

A BNCC, em sua terceira e última versão, está organizada por competên-
cias gerais, que dão unidade à Educação Básica, e competências específicas da 
área, seguidas das competências específicas do componente curricular, que se 
inter-relacionam com as habilidades propostas pelos componentes curricula-
res. Trataremos, adiante, mais especificamente, das competências e habilida-
des que dizem respeito à Língua Portuguesa, em especial ao seu eixo oralidade. 

Competências específicas de linguagens para o ensino fundamental:

1.  Compreender as linguagens como construção humana, histórica, so-
cial e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-
-as como formas de significação da realidade e expressão de subjeti-
vidades e identidades sociais e culturais. 

2.  Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, cor-
porais e linguísticas) em diferentes campos da atividade humana 
para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de partici-
pação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade 
mais justa, democrática e inclusiva. 

3.  Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar 
e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em dife-
rentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolu-
ção de conflitos e à cooperação. 

4.  Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que res-
peitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socio-
ambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, 
atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. 

5.  Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as di-
versas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, in-
clusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, 
bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coleti-
vas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de sa-
beres, identidades e culturas. 

6.  Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comu-
nicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio 
das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. 

 (BRASIL, 2017a, p. 63).



Dentre as competências específicas de linguagens para o ensino funda-
mental, destacamos a que trata da “utilização de diferentes linguagens – ver-
bal (oral ou visual-motora e escrita), corporal, visual, sonora e digital- para 
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de 
conflitos e à cooperação” (BRASIL, 2017a, p. 63). Vale salientar que a compe-
tência torna evidente a preocupação em desenvolver um trabalho com diferen-
tes linguagens e, dentre elas, a linguagem oral, apresentado como um dos ei-
xos de Língua Portuguesa, dentre Leitura e Interpretação, Análise linguística/
semiótica e Produção de textos. Além de dividir o ensino de língua em eixos, a 
BNCC apresenta o trabalho com gêneros textuais relacionados a vários campos 
das práticas, sendo eles os campos artístico-literários, de estudo e pesquisa, 
jornalístico/midiático e de atuação na vida pública.

2. A QUESTÃO DA ORALIDADE

Quanto à pratica da oralidade, identifica-se um avanço com relação a do-
cumentos anteriores, pois, enquanto os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) traziam apenas a indicação de abordar a linguagem oral no âmbito do 
uso, a BNCC amplia e aprofunda esse enfoque, explicitando os gêneros orais 
que devem ser trabalhados a cada ano. Práticas de linguagem como discus-
são oral, entrevistas (ao vivo, áudio, tv, vídeo), aula dialogada, webconferência, 
mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, debate, programa de 
rádio, declamação de poemas (com ou sem efeitos sonoros), peça teatral, apre-
sentação de cantigas e canções, playlist comentada de músicas, vlog de game, 
contação de histórias, diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre outras, são 
propostas para o trabalho com a oralidade a fim de desenvolver habilidades, 
como propõe a BNCC:

A oralidade, segundo a BNCC

Consideração e reflexão sobre as condi-
ções de produção dos textos orais que 
regem a circulação de diferentes gêne-
ros nas diferentes mídias e campos de 
atividade humana

Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais em 
que se produzem textos orais e sobre as diferenças em 
termos formais, estilísticos e linguísticos que esses con-
textos determinam, incluindo-se aí a multimodalidade e a 
multissemiose.
Conhecer e refletir sobre as tradições orais e seus gêneros, 
considerando-se as práticas sociais em que tais textos sur-
gem e se perpetuam, bem como os sentidos que geram.

Compreensão de textos orais Proceder a uma escuta ativa, voltada para questões relati-
vas ao contexto de produção dos textos, para o conteúdo 
em questão, para a observação de estratégias discursivas 
e dos recursos linguísticos e multissemióticos mobilizados, 
bem como dos elementos paralinguísticos e cinésicos.



Produção de textos orais Produzir textos pertencentes a gêneros orais diversos, con-
siderando-se aspectos relativos ao planejamento, à pro-
dução, ao redesign, à avaliação das práticas realizadas em 
situações de interação social específicas.

Compreensão dos efeitos de sentidos 
provocados pelos usos de recursos lin-
guísticos e multissemióticos em textos 
pertencentes a gêneros diversos

Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de es-
colhas de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efei-
tos sonoros, sincronização, expressividade, gestualidade 
etc. e produzir textos levando em conta efeitos possíveis.

Relação entre fala e escrita Estabelecer relação entre fala e escrita, levando-se em 
conta o modo como as duas modalidades se articulam em 
diferentes gêneros e práticas de linguagem (como jornal de 
TV, programa de rádio, apresentação de seminário, men-
sagem instantânea etc.), as semelhanças e as diferenças 
entre modos de falar e de registrar o escrito e os aspectos 
sociodiscursivos, composicionais e linguísticos de cada mo-
dalidade sempre relacionados com os gêneros em questão.
Oralizar o texto escrito, considerando-se as situações so-
ciais em que tal tipo de atividade acontece, seus elementos 
paralinguísticos e cinésicos, dentre outros.
Refletir sobre as variedades linguísticas, adequando sua 
produção a esse contexto.

Tabela reproduzida, a partir de basenacionalcomum.mec.gov.br/fundamental/língua-portuguesa.  
Acesso em: 10 jul. 2018 (BRASIL, 2017b).

Com base na tabela, podemos constatar que o documento apresenta um 
compromisso em trabalhar com a oralidade, questão, por muito tempo, tratada 
superficialmente em outros documentos, como as Diretrizes Curriculares Na-
cionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais.

Entretanto, apesar de inovar, apresentando mais claramente os gêneros 
que podem ser trabalhados na oralidade, com gêneros orais presentes no am-
biente digital, como playlist comentada de músicas e vlog de games, a BNCC 
apresenta um certo equívoco, pois propõe um trabalho com gêneros que, neces-
sariamente, não são orais, mas que foram oralizados. Como exemplo, poemas 
para serem declamados. Como podemos identificar no próprio documento: 

Envolve também a oralização de textos em situações socialmente significativas e interações e dis-
cussões envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes campos 
de atuação. (BNCC, 2017a, p. 77). 

Este é um problema bastante presente no documento e que provoca uma 
certa confusão, em momentos em que gêneros, tipicamente da escrita, são pro-
postos para a oralidade, apresentando-se, equivocamente, como gêneros orais. 
Como afirma Marcuschi (2008): 

[...] um poema declamado não se torna uma linguagem falada no ato da declamação e sim um texto 
escrito oralizado, já que sua concepção foi no formato escrito. Com base nessa sugestão, defendo 



que o som não é uma condição suficiente para a definição da língua falada. O som é apenas uma 
condição necessária da oralidade, pois, sem ele, seguramente não teremos língua oral, mas não 
suficiente. (MARCUSCHI, 2008, p. 192) 

Dessa forma, a concepção – oral ou escrita - designa não apenas a forma 
como o gênero se materializa, mas deve indicar o meio originário de produção. 
No caso do poema, sua materialização deu-se, a princípio, na escrita e a pro-
posta, segundo a BNCC, é de declamá-lo, afastando-se, assim, do trabalho com 
gêneros orais, os quais trataremos a seguir.

3. O TRABALHO COM OS GÊNEROS ORAIS

Segundo estudos apontados por Dolz et al. (2011, p. 118), o ensino do oral, 
visando instrumentalizar os alunos para o domínio de situações de fala, de for-
ma sistemática, tem início no Quebec e na Bélgica, Nesse contexto, o desenvol-
vimento da linguagem oral dar-se-á por meio do ensino de gêneros particula-
res ao oral. Como afirmam Dolz et al. (2011, p. 116): “saber falar, não importa 
em que língua, é dominar os gêneros que nela emergiram historicamente, dos 
mais simples aos mais complexos”.

Nesse viés, ensinar o oral envolve o trabalho com gêneros predominante-
mente orais; não existe, assim, o oral no singular, mas sim os orais, no plural; 
existem gêneros que se praticam, essencialmente, na oralidade. Para isso, faz-
-se necessário instrumentalizar os alunos com gêneros orais que fazem parte 
das suas práticas sociais, de modo a trabalhar com gêneros que emergiram 
historicamente, dos mais simples aos mais complexos.

Portanto, visto dessa forma, o trabalho com a oralidade não pode ser co-
locado em segundo plano, ou em momentos de oralização do escrito, já que 
muitos são os gêneros que podem dar conta da sua dimensão oral.

Um outro equívoco que identificamos na BNCC seria o fato de propor a 
integração entre os gêneros propostos para o eixo Leitura e Interpretação de 
texto com o eixo oralidade. 

Ao propor a intersecção de gêneros presentes no eixo Leitura com o eixo 
Oralidade, mais uma vez, o documento apresenta um equívoco, pois abstrair 
gêneros da escrita para a oralidade representa desconsiderar a interação co-
municativa em que se dá o gênero de texto produzido. Como afirma Marcuschi 
(2008, p. 187): “Esses gêneros não surgem naturalmente, mas se constroem na 
interação comunicativa e são fenômenos sociointerativos”. 

Em contrapartida, os gêneros propostos para o Eixo Leitura podem ser 
utilizados para o trabalho com a Oralidade, desde que se estabeleça um con-



tinuum entre os gêneros da oralidade e da escrita. Como afirma Marcuschi 
(2008, p. 190): 

Parece que o contínuo verificado entre a fala e a escrita também tem o seu correlato no contínuo 
dos gêneros textuais enquanto forma de representação de ações sociais. Se observarmos a questão 
sob esse ângulo, veremos que a comparação entre fala e escrita suscita novas hipóteses para a 
análise do fenômeno. (MARCUSCHI, 2008, p. 190).

Assim, gêneros que estão propostos para a leitura poderiam ser relaciona-
dos a gêneros da oralidade. Uma notícia impressa e uma notícia televisiva têm 
uma série de aspectos em comum, visto que estão para a linguagem . No entan-
to, apresentam especificidades, tendo em vista que a escrita não representa a 
fala. Como afirma Marcuschi (1994, p. 17): 

Uma análise adequada da relação fala-escrita sob o ponto de vista da inserção situacional, tem que 
considerar a diferença dos modos de produção das duas modalidades e não uma simples oposição 
de duas modalidades, isto é, oralidade de escrita. (MARCUSCHI, 1994, p. 17).

Outrossim, não se quer, com isso, estabelecer uma relação dicotômica en-
tre fala e escrita, fundamentando-se na estrutura do sistema da língua. A pro-
posta é muito mais abrangente, considerando que fala e escrita são manifes-
tações de linguagens que fazem parte do uso discursivo da língua e estão num 
continuum. E nesse continuum alguns gêneros da oralidade apresentam-se 
mais próximos da escrita do que outros que pertencem à escrita, mas que tem 
mais proximidade com a oralidade, como por exemplo, a notícia de televisão, 
que está para a oralidade, mas que tem por trás um texto escrito. Marcuschi 
(2007) afirma que: 

A distinção entre língua oral e língua escrita só se torna relevante quando deixarmos de lado seus 
aspectos tecnológicos e as observarmos como duas práticas sociais situadas em estruturas de po-
der. [...] A reflexão sobre a relação entre oralidade e escrita deveria ser traduzida como uma rela-
ção entre língua, cognição e sociedade, e entendida no contexto das práticas sociais (MARCUSCHI, 
2007, p. 52).

Assim, muito mais nos importa considerar a oralidade como prática social 
e histórica realizada no uso efetivo da língua, com o objetivo de permitir cons-
truir sentidos.

Quanto às habilidades apontadas para o trabalho com a oralidade, a BNCC 
traz bem clara a proposta de trabalho com gêneros, propondo um planejamen-
to da oralidade para a escrita, com uma produção inicial de gêneros que estão 
na oralidade, mas que se aproximam da escrita, como exemplo, a habilidade a 
seguir:

(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de apresentação, 
levando em conta o contexto de produção, o tempo disponível, as características do gênero apre-



sentação oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a apresenta-
ção, considerando também elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição oral de 
resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea (BRA-
SIL, 2017a, p. 151).

Observe que a habilidade parte de um planejamento na modalidade escri-
ta do gênero exposição oral, corroborando com a ideia de continuum proposto 
por Marcuschi (2004). O gênero exposição oral, devido a sua condição de pro-
dução, apresenta-se muito mais voltado para a escrita que para a oralidade, 
como propõe o gráfico proposto por Marcuschi (2001):

Representação do contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita

(Marcuschi, 2001, p. 41)

Observe que, pelo gráfico, a exposição acadêmica está na fala, mas se apro-
xima da escrita e esse é um dos motivos para que o mesmo seja planejado, pri-
meiramente, na escrita. Como afirma Kleiman (2008, p. 28): “nem toda escrita 
é formal e planejada, nem toda oralidade é informal e sem planejamento.” A 
exposição acadêmica, por exemplo, não passa de um gênero que é planejado na 
escrita para, depois, ser produzido oralmente.

Um outro ponto que devemos observar é o fato de algumas habilidades 
estarem postas para o eixo oralidade, mas referirem-se à escrita, como é o caso 
da habilidade (EF69LP53):

(EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de humor, de suspen-
se, de terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas, bem como leituras orais capituladas (comparti-



lhadas ou não com o professor) de livros de maior extensão, como romances, narrativas de enigma, 
narrativas de aventura [...] , expressando a leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, 
as pausas, as hesitações, a entonação indicados pela pontuação quanto por outros recursos gráfi-
cos-editoriais (BRASIL, 2017a, p. 159).

Pode-se confirmar, pela habilidade, que há uma confusão entre oralidade 
e oralização, pois, nesse caso, a proposta é a de tratar da entonação da leitura 
oralizada de gêneros que são genuinamente da escrita, ponto que já discutimos 
anteriormente. A proposta seria pertinente se o trabalho partisse do Gênero 
da escrita para uma retextualização em gêneros orais, como uma retextuali-
zação de um conto para um vídeo, ou para uma publicação de um podcast, por 
exemplo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É certo que o tema não se esgota e o documento proposto pelo Ministério 
da Educação traz alguns avanços, com relação ao eixo oralidade, uma vez que 
apresenta uma sistematização para um eixo tão desprezado no ambiente esco-
lar. Além disso, deixa claro os gêneros que pertencem à oralidade e apresenta 
as três dimensões que formam a identidade de um gênero, propostos por Dolz 
et al. (2011): o conteúdo temático, a estrutura composicional e o estilo, explo-
rando, ainda, aspectos multissemióticos que dizem respeito aos gêneros orais, 
como a fala, a entonação, o timbre de voz e até a postura corporal diante das 
situações comunicativas.

No entanto, a BNCC apresenta alguns deslizes com relação à escolha dos 
gêneros orais, apresentando gêneros que são tipicamente da escrita, propos-
tos inicialmente, para o trabalho com a leitura e a produção de textos e que, 
segundo o documento, podem ser utilizados com a oralidade. Por não deixar 
claro quais seriam os gêneros que poderiam ser aproveitados, o documento 
abre uma lacuna para possíveis interpretações de que qualquer gênero pode 
ser oral, à medida que podem ser oralizados. E isso, por conseguinte, não ga-
rante o trabalho com a oralidade, e sim com a oralização. 

Cumpre assinalar que, em relação ao ensino da oralidade, não é raro ouvir-
mos professores de língua portuguesa proclamando desenvolver a oralidade, 
mas que são atividades de oralização, como leitura expressiva em voz alta e 
declamação de poemas, por exemplo, tornando evidente a confusão existente 
entre os dois termos, bem como o desconhecimento da existência dos gêne-
ros especificamente orais. E esse equívoco pode parecer pequeno, mas aponta 
para uma falha na concepção de oralidade e aponta para outros deslizes, como 
a escolha de habilidades que são necessariamente da escrita e que não contem-
plam o trabalho com a oralidade.



No entanto, convém destacar o avanço que a BNCC traz ao demarcar cla-
ramente o território da oralidade. O documento pode sim, servir de base para 
a discussão sobre política de ensino das redes de ensino, bem como orientar 
a construção das suas matrizes curriculares, para o ensino fundamental, pois 
apresenta uma preocupação em tratar de um eixo tão desprezado pelos profes-
sores e que pode, muito bem, servir como instrumento para inserir excluídos 
socialmente. Como afirma Coulmas (2014, p. 104): “ o letramento é um pré-
-requisito da oportunidade econômica e da plena participação na sociedade”. 
Nas sociedades modernas, não é exigido, apenas, o domínio da escrita, mas a 
capacidade de se expressar oralmente em diversas situações comunicativas e 
cabe à escola o desenvolvimento de habilidades que contemplem esse direito 
de aprendizagem.
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INQUIETAÇÕES SOBRE A AQUISIÇÃO DA 
LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA POR SURDOS

Michele Elias de Carvalho 56 
Josiane Almeida da Silva57

INTRODUÇÃO

O ensino de Língua Portuguesa, na modalidade escrita, tem sido um dos 
maiores desafios na educação escolar de surdos. Tal situação acontece devido 
ao fato de que esses estudantes, em sua maioria, estão inseridos em um pro-
cesso de escolarização que tem como base teórico-metodológica a cultura dos 
ouvintes, ou seja, há uma integração desses sujeitos nos sistemas escolares que 
não foram pensados para eles.

Essa inserção acontece tomando como opção metodológica a filosofia edu-
cacional inclusiva, adotada pelos sistemas de ensino brasileiros. No entanto, é 
preciso ter clareza de que inserir estudantes surdos nas escolas “inclusivas”, 
sem que a validade de algumas práticas pedagógicas seja repensada, não tem 
garantido que a inclusão esteja de fato acontecendo, uma vez que ela deve in-
cidir na aprendizagem. 

Isso implica dizer que, se esses estudantes ainda estão encontrando di-
ficuldades para aprender a ler e escrever proficientemente, é porque os sis-
temas de ensino continuam apenas integrando-os a um modelo educacional 
que desconsidera suas individualidades. Sendo assim, esse modelo se torna 
ineficiente, pois não consegue atingir seu maior objetivo: garantir que todos os 
estudantes se apropriem dos conhecimentos historicamente construídos pela 
humanidade e que possam utilizá-los em seu exercício de cidadania. 

Contrapondo-se a essa perspectiva, a educação bilíngue é apresentada 
como uma alternativa para a escolarização dos surdos, na qual, de acordo com 
os pesquisadores da área, assim como os documentos oficiais que abordam 
essa temática, a Língua de Sinais se configura como a sua primeira língua (L1) 
e a Língua Portuguesa deve ser ensinada como uma segunda língua (L2). 

56 Doutoranda em Ciência da Linguagem – UNICAP.
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Diante dos diferentes cenários educacionais vivenciados pelos estudantes 
surdos brasileiros, surgiram algumas inquietações que nos motivaram a reali-
zar a presente pesquisa, sendo elas: a Língua Portuguesa, na modalidade escri-
ta, é ensinada como segunda língua? Os surdos têm consciência da importância 
do aprendizado da Língua Portuguesa escrita? Os surdos estão conseguindo 
aprender a ler e a escrever em Língua Portuguesa? Os estudantes surdos apre-
sentam desempenho, na escrita em Língua Portuguesa, relativo ao ano letivo 
que cursam? 

Nesse sentido, considerando que o ensino de Língua Portuguesa para esse 
grupo de estudantes deve ser repensado tomando por base os estudos sobre 
aquisição de segunda língua, realizamos uma revisão da literatura, a partir dos 
artigos publicados nos últimos cinco anos, disponíveis nas bases de dados da 
Capes e Scielo. 

A referida pesquisa tem como objetivo refletir sobre as contribuições ofe-
recidas pelos estudos científicos no que concerne à aquisição da Língua Portu-
guesa escrita, como segunda língua, por estudantes surdos. 

Na busca por entender como ocorre o processo de aquisição da Língua 
Portuguesa escrita, como segunda língua, por surdos, utilizamos como emba-
samento teórico além dos estudiosos identificados nas pesquisas analisadas, 
os estudos de Paiva, Vygotski, pois todos eles nos forneceram parâmetros para 
ampliar nossa compreensão sobre o contexto geral e particular do fenômeno 
estudado. 

1. MÉTODO

Para alcançar o objetivo deste estudo utilizamos como metodologia a revi-
são de literatura, uma vez que 

essa metodologia possibilita aos autores a sumarização de estudos prévios com o intuito de infor-
mar aos leitores o estado em que se encontra determinada área de investigação. Também identifica 
relações, contradições, lacunas e inconsistências na literatura, além de indicar sugestões para a 
resolução de problemas. (HOHENDORFF, 2014, p. 40)

Para tanto, realizamos uma busca avançada dos artigos publicados entre 
2013 e 2018, disponíveis nas bases de dados portal de periódicos da Capes e 
Scielo, que abordam a aquisição de Língua Portuguesa escrita por surdos. 

Para selecionar os artigos, utilizamos como critério de inclusão, além de 
estarem indexados nessas bases de dados e terem sido publicados nos últimos 
cinco anos, que eles abordassem a aquisição, aprendizagem ou o ensino de LP 
na modalidade escrita para surdos. Como critérios de exclusão utilizamos: 1. 
repetidos em ambas as bases; 2. abordavam a aquisição, a aprendizagem ou o 



ensino de Língua Portuguesa na modalidade oral; 3. analisavam a surdez pelo 
viés médico terapêutico; 4. abordavam o ensino de outros componentes curri-
culares; 5. refletiam acerca do ensino da Língua Portuguesa escrita para ouvin-
tes; 6. discutiam sobre o ensino de outras línguas.

A seleção dos textos que compõem este estudo foi realizada no mês de ou-
tubro de 2018 e foi composta por 4 etapas, sendo elas: 1. Busca avançada nas 
bases de dados; 2. Exclusão dos repetidos; 3. Leitura dos títulos e resumos; 4. 
Leitura completa dos artigos. 

Na primeira etapa, realizamos uma busca avançada dos artigos nas bases 
de dados escolhidas, utilizando os descritores ensino, aprendizagem, aquisi-
ção, Língua Portuguesa, “Língua Portuguesa escrita”, segunda língua, escrita, 
surdos, combinados de diferentes maneiras. No momento da busca, colocamos 
como filtro: o ano das publicações, 2013 a 2018, e o tipo de documento, artigos. 
Nessa etapa, encontramos um total de 211 artigos, sendo 173 na Capes e 30 na 
Scielo.

Na segunda etapa, realizamos a exclusão dos artigos que constavam mais 
de uma vez nas bases, considerando-os, para efeito de contagem, apena uma 
vez. Nesse momento excluímos 156, restando 55 estudos.

Na terceira etapa, realizamos a leitura dos títulos e resumos dos 55 artigos 
restantes, visando a identificar se os artigos selecionados abordavam a temáti-
ca pertinente ao objetivo do nosso estudo. Nesse momento, foram excluídos 37, 
de modo que restaram para a próxima etapa 18 estudos.

Na quarta e última etapa da seleção dos estudos, realizamos a leitura com-
pleta dos dezoitos artigos, com intuito de verificar se eles realmente aborda-
vam a temática pesquisada. Após essa leitura, confirmamos que a revisão da 
literatura que faríamos seria composta por 18 estudos, publicados entre 2013 
e 2018, indexados nas bases de dados portal de periódicos da Capes e Scielo e 
que abordavam a aquisição, a aprendizagem ou o ensino de LP na modalidade 
escrita para surdos.

Na quinta etapa, realizamos o levantamento do quantitativo de publica-
ções em cada ano do espaço temporal analisado, dos objetivos das pesquisas, 
dos periódicos nos quais foram publicados, da área de atuação dos profissio-
nais interessados pela temática, do corpus e do lócus de realização das pesqui-
sas, bem como dos teóricos que embasaram as análises do corpus. Em seguida, 
verificamos como os estudos abordam o ensino de Língua Portuguesa para sur-
dos, educação bilíngue, o papel da Língua de Sinais, sinalizada e escrita, o papel 
da escola e dos professores, como também as dificuldades encontradas e as 
proposições apresentadas para a superação delas. Tal ação nos possibilitou ter 



uma visão global dos artigos publicados. Cada dado analisado nessa etapa nos 
deu subsídios para construir a revisão de literatura proposta por este estudo.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Aquisição de segunda língua pode ser estudada a partir de diferentes 
teorias e modelos que buscam esclarecer como acontece esse processo. Tais 
explicações podem focar tanto em aspectos biológicos quanto psicológicos ou 
sociais. No entanto, entendemos que uma única teoria não consegue dar conta 
de um fenômeno tão complexo. 

Para a teoria comportamentalista, a aquisição de uma língua é uma for-
mação de hábitos automáticos. Essa teoria ressalta a importância do ambiente 
linguístico e dos estímulos que produz (PAIVA, 2009).

As teorias que focam a aquisição da linguagem nos aspectos biológicos 
defendem que todo ser humano é biologicamente dotado de uma faculdade 
da linguagem, dispositivo de aquisição de linguagem, que é responsável pelo 
estado inicial do desenvolvimento da linguagem (PAIVA, 2009).

De acordo com a teoria sociocultural, baseada em na teoria de Vygotski, A 
aprendizagem de uma língua é um processo socialmente mediado, surgindo a 
partir da produção de sentido em atividades colaborativas com outros mem-
bros de uma dada cultura (PAIVA, 2009).

Vygotski (2008, p. 156) em seus estudos sobre a relação pensamento e 
linguagem identificou a criança passa por quatro estágios de desenvolvimento 
do significado das palavras e que, de acordo com o estudioso, não têm caráter 
universal, uma vez que as condições sociais vivenciadas pelas crianças influen-
ciam no desenvolvimento do pensamento e da linguagem.

No entanto, outros fatores também estão envolvidos nesse processo. Dian-
te disso, a aquisição de uma segunda língua pode ser concebida como um siste-
ma complexo que envolve diferentes aspectos, pois é um:

Sistema não linear e dinâmico, composto de inter-relações entre elementos entre elementos bio-
lógicos, psicológicos, sociais e tudo o que o social implica [...] são essas interconexões que nos 
fazem pensar e agir através da linguagem, linguagem essa também entendida como um sistema em 
constante movimento de auto-organização, com seus elementos interagindo entre si e se auto-in-
fluenciando. (PAIVA, 2009, p. 7)

Nesse sentido, tendo em vista que o fenômeno da aquisição da escrita por 
surdos pode ser explicado tomando por base diferentes teorias e modelos, e 
concordando com Paiva no sentido de que nenhuma delas conseguirá dar con-
ta desse fenômeno complexo, realizamos essa revisão de literatura, levando em 



consideração que cada estudo analisado poderá contribuir para que possamos 
compreendê-lo de uma maneira mais ampla. 

Em relação ao ano de publicação, verificamos que em 2014 houve um nú-
mero maior de publicações, sete, e que tanto no ano de 2013, quanto no de 
2018, apesar de esse ano ainda não ter finalizado, só houve, até o momento da 
pesquisa, uma publicação cada. Os demais anos apresentaram três publicações 
cada (Gráfico 1). Isso nos leva a constatar que o tema aquisição, aprendizagem 
ou ensino de LP na modalidade escrita para surdos, embora tenham crescido 
em 2014, vem reduzindo nos últimos anos. Levando-nos a acreditar que ainda 
é um campo que necessita de maiores investigações, pois se apresenta como 
uma problemática ainda não resolvida e, como tal necessitamos pensá-la de 
forma mais abrangente. 

Gráfico 1. Artigos publicados, entre 2013 e 2018, sobre o ensino de Língua Portuguesa para surdos.
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Quanto aos objetivos das pesquisas, identificamos que todos os estudos 
têm o propósito de discutir a aquisição da escrita por surdos, no entanto os 
caminhos metodológicos adotados pelos pesquisadores e o recorte dado ao ob-
jeto divergiram. Isso nos revelou que a mesma temática pode ser analisada por 
diferentes perspectivas e que o resultado de cada estudo pode nos oferecer um 
modo único de compreendê-la.

No que concerne aos periódicos nos quais os artigos foram publicados, 
verificamos que a temática está presente, tanto em periódicos que têm seu foco 
na área de educação especial, quanto na área de fonoaudiologia, levando-nos 
a inferir que essa problemática gera inquietações em diferentes áreas de estu-
do e que cada uma delas pode oferecer contribuições importantes para com-
preendê-lo. (Tabela 2)



Tabela 1. Quantidade de artigos que abordam a aquisição, aprendizagem ou o ensino de LP na 
modalidade escrita para surdos, por periódicos.

PERIÓDICOS QUANTIDADE

Acta Scientiarum 02

Bakhtiniana 01

CoDAS 01

D.E.L.T.A. 01

Educação e pesquisa 01

Educação por escrito 01

Educar em Revista 02

JORSEN 02

Revista Brasileira de Educação Especial 01

Revista Brasileira de Linguística Aplicada 03

Revista CEFAC 01

Revista de Letras 01

Texto livre, linguagem e tecnologia 01

No que diz respeito aos profissionais interessados pela temática e o lócus 
de realização das pesquisas, identificamos que as investigações sobre a temá-
tica são realizadas, prioritariamente, por linguistas, educadores e fonoaudiólo-
gos, abrangendo tanto os diferentes níveis e modalidades da educação formal, 
quanto terapias fonoaudiológicas. Isso nos leva a concluir que tais profissio-
nais, por terem um objeto de estudo em comum, necessitam estabelecer parce-
rias para que possam conhecê-lo de uma forma mais holística e, dessa forma, 
encontrar respostas as suas inquietações. 

Quanto ao corpus e ao foco adotado pelos pesquisadores para abordar a 
temática, identificamos que ela pode ser estudada a partir da análise das pro-
duções escritas, das metodologias empregadas pelos profissionais para o ensi-
no da escrita, das atividades pedagógicas e instrumentos que podem facilitar 
esse processo, bem como dos documentos legais que fundamentam a educação 
de surdos.

As produções escritas foram estudadas quanto à estrutura e quanto às 
marcas de subjetividade e identidade presentes nelas. As metodologias de en-
sino foram estudas a partir das estratégias de ensino utilizadas pelos profes-
sores para motivar a escrita. As atividades pedagógicas e instrumentos foram 
analisados por meio de jogos que podem contribuir no processo. Os documen-
tos legais foram igualmente estudados, buscando encontrar as contradições 



existentes entre as políticas educacionais e linguísticas que fundamentam a 
educação de surdos.

Passando nossa análise para os teóricos que refletem acerca dos diferen-
tes aspectos que envolvem a educação de surdos, identificamos que os estudos, 
em sua maioria, tomam por base os documentos legais que regem a educação 
de surdos no Brasil, Lei 9394/96, Lei 10436/02, Decreto 5626/05, Relatório 
sobre a política linguística de educação bilíngue para surdos, entre outros, as-
sim como teóricos que já possuem uma vasta produção científica sobre a te-
mática como, por exemplo, Quadros (1997, 2004); Fernandes (1999, 2007); 
Lodi (2005, 2006, 2013); Almeida, Santos e Lacerda (2015); Guarinello, Massi 
e Berberian (2007); Santos (2011); Duarte (2012); Karnopp e Klein, (2005). 
Skliar (1997,1999) Pereira (2009).

Tais teóricos, bem como os documentos legais, comungam com a concep-
ção de que o ensino de língua portuguesa para surdos deve acontecer partindo 
da premissa de que essa língua se configura como uma segunda língua para 
esses sujeitos. Para tanto é necessário que seja ofertada uma educação bilín-
gue na qual a Libras ocupa o espaço de língua de instrução, ou seja, assume 
os status de primeira língua. De acordo com o Relatório contendo subsídios 
para a política linguística de educação bilíngue, publicado pelo MEC/SECADI 
em 2014,

A Educação Bilíngue de surdos envolve a criação de ambientes linguísticos para a aquisição da Libras 
como primeira língua (L1) por crianças surdas, no tempo de desenvolvimento linguístico esperado e 
similar ao das crianças ouvintes, e a aquisição do português como segunda língua (L2). O objetivo é 
garantir a aquisição e a aprendizagem das línguas envolvidas como condição necessária à educação 
do surdo, construindo sua identidade linguística e cultural em Libras e concluir a educação básica 
em situação de igualdade com as crianças ouvintes e falantes do português. (BRASIL, 2014, p.6).

Nesse sentido, considerando que mais de 90% das crianças surdas nas-
cem em lares ouvinte e, por conta disso, não adquirem uma língua nos primei-
ros anos de vida, a educação bilíngue para essas crianças deve garantir, antes 
de tudo, que elas adquiram uma primeira língua, no caso a Língua de Sinais, 
para viabilizar o acesso à Língua Portuguesa. 

Nessa perspectiva, a aquisição da Língua Brasileira de Sinais - Libras, vai se 
dar na interação com usuários fluentes desta língua, preferencialmente surdos, 
os quais, ao usarem e interpretarem os movimentos e enunciados das crianças 
surdas na língua de sinais, as insiram no funcionamento linguístico-discursivo 
dessa língua. (PEREIRA, 2014)

Em relação à importância da aquisição da Língua de Sinais no processo de 
aquisição da escrita, Cruz, (2018, p. 220), defende que a Libras permite que “o 



aluno usufrua seu conforto linguístico para, primeiramente se expressar em 
sua língua e, em seguida, usar a língua portuguesa na modalidade escrita.”

Além disso, a aquisição de segunda língua ocorre por meio da estrutura da 
língua materna, e o falante tem a propensão para transferir os valores paramé-
tricos dessa para aquela até a estabilização dos conhecimentos da L2. (FINAU, 
2014)

Durante o processo de aquisição da escrita, se expostos a textos na língua 
portuguesa, interpretados na língua de sinais, os alunos surdos podem atribuir 
sentido ao que leem e produzir sentido ao que escrevem. Para isso, devem con-
tar com o conhecimento de mundo e de Língua Portuguesa. (PEREIRA, 2014)

Entretanto, não podemos pensar que o processo de aquisição da língua 
portuguesa escrita por estudantes surdos acontece de forma tranquila e har-
moniosa, tendo em vista que existe uma relação assimétrica entre as línguas 
envolvidas. Nessa perspectiva, é preciso considerar que

o português quando compreendido como segunda língua, não pode ser tratado como ideologica-
mente vazio. [...] em seu uso por pessoas surdas, deve-se considerar que neste processo é também 
instaurado um confronto ideológico, um campo de lutas e de contradições. a linguagem escrita da 
língua portuguesa precisa ser vivenciada em sua forma viva, ser posta em diálogo com a L1 dos 
aprendizes em sua dinâmica dialógica e interdiscursiva, a fim de que os processos socioculturais, 
históricos e ideológicos que lhes são constitutivos possam ser (re)significados. (LODI, BORTOLOTTI, 
CAVALMORETI, 2014, p. 134)

No tocante ao papel da escola e dos professores no contexto da inclusão 
dos surdos, ainda existe a necessidade de um maior investimento na formação 
continuada dos professores, assim como na reorganização dos espaços escola-
res para que possam garantir a aprendizagem desses estudantes, uma vez que 
as escolas recebem a matrícula de todos os alunos e deixam para os professo-
res a função de acomodar todas as diferenças em suas turmas, o que acontece 
de maneira insatisfatória (DOMINGUES, 2015)

Essa formação continuada se faz necessária, uma vez que os professores, 
em sua maioria, na formação inicial não tiveram a oportunidade de estudar os 
aspectos relativos à surdez e educação de surdos de forma mais aprofundada, 
gerando entre eles, devido ao seu pouco conhecimento, certa insegurança em 
trabalhar com esses estudantes. Nesse sentido,

os profissionais envolvidos com a educação de surdos precisam olhar de perto as necessidades e 
condições em que vivem os surdos e certificar-se de que as estratégias metodológicas utilizadas 
são adequadas para que a construção de conhecimento e os conteúdos sejam por eles assimilados 
e aprendidos. Além disso, é preciso ter consciência de que é impossível construir as identidades 
sem considerar os discursos dos próprios surdos e reconstruir a educação a partir do que eles falam 
(STROBEL, 2008 apud STREIECHEN, 2017, p. 100)



Considerando que a educação de surdos, devido à singularidade linguís-
tica desses sujeitos, necessita ser reestruturada, Streiechen, Krause-Lemke, 
(2014, p. 983), a partir da análise das produções escritas de estudantes sur-
dos alfabetizados com uma proposta bilíngue, apresentam alguns aspectos os 
quais os professores devem levar em consideração no processo de ensino da 
escrita para esses sujeitos, sendo eles:

A criança surda iniciará seu aprendizado de uma língua escrita após dominar a sua L1, neste caso 
a LS;
O aluno surdo não estará necessariamente alfabetizado se apenas copiar do quadro ou dos colegas 
e não associar o que escreve com o seu significado. A cópia e reprodução de palavras ou textos não 
garantem o conhecimento; 
A avaliação dos textos escritos pelos surdos deve considerar a interferência de aspectos estruturais 
da LS; 
A presença do professor bilíngue e do tradutor/intérprete de Libras em sala de aula é fundamental 
para que o aluno surdo tenha acesso efetivo a todos os conteúdos, desde que o aluno apresente 
fluência na LS (STREIECHEN, KRAUSE-LEMKE, 2014, p. 983).

Entretanto, apesar de a indicação legal da oferta da educação bilíngue 
para surdos, por meio da Lei 10.436/02, já estar fazendo mais de uma década, 
os pesquisadores ainda identificam muitas dificuldades para que esse tipo de 
educação se concretize e, consequentemente, que esses estudantes aprendam 
a ler e escrever proficientemente. 

As observações demonstraram um cotidiano escolar com práticas empobrecidas, nas quais as ati-
vidades de compreensão do texto foram reduzidas a uma leitura mecânica sem reflexão, com a 
professora realizando a tradução ao em sinais das palavras escritas, sem o objetivo de apresentar as 
diferenças entre as duas línguas, como, por exemplo, questões relacionadas ao gênero das palavras, 
flexão de verbos (PEREIRA, 2016, p. 892).

Tal fato nos leva a concluir que, embora a educação de surdos tenha avan-
çado muito nos últimos anos, ainda necessitamos refletir sobre essa temática, 
tendo em vista que ainda não conseguimos superar as dificuldades encontra-
das pelos sistemas de ensino para garantir uma educação de boa qualidade, 
de modo que possam se apropriar desse bem cultural que pertence a todos os 
brasileiros, a Língua Portuguesa escrita. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo refletir sobre as contribuições ofe-
recidas pelos estudos científicos no que concerne à aquisição da Língua Portu-
guesa escrita, como segunda língua, por estudantes surdos. Para tanto, realiza-
mos uma revisão de literatura dos artigos publicados nas bases de dados portal 
de periódicos Capes e Scielo.



Após a análise dos artigos selecionados para compor nosso estudo cons-
tatamos que, apesar de as pesquisas abordarem a temática a partir de áreas, 
focos e perspectivas teóricas diferentes, todos os estudos indicam que a aquisi-
ção da Língua de Sinais nos primeiros anos de vida pode facilitar a aquisição de 
uma segunda língua, no caso brasileiro, a Língua Portuguesa escrita. 

Outro aspecto observado nos estudos foi a importância da formação dos 
profissionais que trabalham com estudantes surdos, uma vez que compreender 
a singularidade linguística deles, bem como que a perspectiva interacionista de 
língua possibilita que eles entendam o funcionamento do sistema de escrita em 
Língua Portuguesa, é de suma importância para viabilizar que esses estudan-
tes se apropriem desse bem cultural que pertence a todos os brasileiros.

Também foi possível perceber certa tensão entre as políticas educacionais 
inclusivas e as políticas linguísticas voltadas para surdos, tendo em vista que as 
escolas inclusivas não estão respeitando a condição bilíngue desses estudan-
tes e, consequentemente, não estão garantindo eles aprendam a ler escrever 
proficientemente. 

Em suma, a pesquisa nos leva a afirmar que a consolidação da educa-
ção bilíngue para surdos, tendo a Língua de Sinais como primeira língua e a 
LP escrita como L2, ainda necessita de um maior aprofundamento, uma vez 
que os surdos ainda continuam apresentando dificuldades nesse processo de 
aquisição.
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O REPOSITÓRIO DIGITAL ELO COM 
RECURSO EDUCACIONAL ABERTO NAS 

AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA.
Flávio Rômulo Alexandre do Rêgo Barros58 

Roberta Varginha Ramos Caiado59

INTRODUÇÃO

A busca por conteúdo na Web é quase que infinita e é fundamental haver 
locais para que esses conteúdos sejam armazenados. É nesta perspectiva que 
foram criados os repostitórios digitais, estamos falando aqui no sentido mais 
abrangente do termo como algum lugar onde é possível guardar, arquivar al-
guma coisa. Segundo Leffa (2006), uma Ferramenta de Autoria do Professor 
ou simplismente uma FAP que possua um repositório é muito melhor. É nesse 
ponto que muitas FAP estão sendo desenvolvidas como Recursos Educacionais 
Abertos. 

Os alunos, em sua rotina, fazem praticamente tudo com o seu smartphone: 
gravam vídeos, fotos, compartilham conteúdo, influenciam outros jovens, com 
diferentes argumentos, escolhem opções de lazer. Segundo Caiado, 

o crescente avanço e utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação (doravante 
TDIC) modificam, criam e recriam formas de convivência social, textos, leituras, aprendizagens e 
maneiras do ser humano interagir no espaço real e cibernético favorecendo as relações de interati-
vidade, mobilidade, troca, diálogo, leitura e escrita hipertextual. (CAIADO, 2013, p. 1)

Acreditamos que os alunos desejam encontrar na escola a tecnologia 
digital, naturalmente, presente nas suas práticas cotidianas e não, apenas, o 
acesso à internet ou digitação de atividades. Eles, também, esperam encontrar 
professores engajados e produtores de conteúdo digital, a partir dos recursos 
tecnológicos disponíveis e conteúdos que promovam a formação integral no 
cotidiano escolar. 

58 Mestre. EMMMA, Professor da rede municipal de educação do Jaboatão dos Guararapes. fxdraw@gmail.com.
59 Doutora. UNICAP, Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem. caiado@unicap.br.



A mídia digital permite, hoje, através das multissemioses, a articulação 
entre palavras, sons, imagens, de forma integrada e simultânea, o que pode 
implicar em mudanças nos modos de ler e escrever. Ela precisa estar disponí-
vel a todo momento e ter um Repositório Digital que possa acessar os dados 
produzidos de forma rápida e prática é primordial. Os educadores precisam 
compreender as tendências do cenário atual e percebe o potencial do uso pe-
dagógico das novas tecnologias digitais e da Internet nas escolas brasileiras, 
sobretudo no que se refere ao seu papel enquanto agentes centrais para a dis-
seminação do uso das TIDCs nos estabelecimentos de ensino do país. Acredita-
mos que o futuro da educação trilha esse caminho.

Nesse contexto, é fundamental para o meio acadêmico e científico discutir 
conceitos e propostas que esclareçam a interlocução entre linguagem e tecno-
logias digitais, visando fomentar reflexões sobre o lugar da comunidade esco-
lar no universo tecnológico, para além de propósitos triviais sobre detecção de 
problemas, apontamentos sobre distanciamento de gerações, desmotivação e 
desinteresse de alunos ou atrasos docentes no manuseio tecnológico. As for-
mações escolares existem para promover as atualizações. 

Pensamos em desenvolver esta pesquisa cujo objetivo foi apresentar o 
repositório digital Ensino de Língua On-line (ELO), como um repositório de 
apoio ao professor, que visa desenvolver inúmeras atividades de línguas no 
meio digital, demonstrando que os Recursos Educacionais Abertos (REA) po-
dem configurar meios de aprendizagem para o ensino, em especial, de Língua 
Portuguesa, em todos os eixos: leitura, produção de textos escritos, análise lin-
guística e oralidade.

Primeiramente, trazemos uma breve definição sobre o que seria um Re-
positório Digital, logo após definiremos o que é REA e qual o seu objetivo na 
educação. Posteriormente, traçamos um panorama sobre alguns recursos que 
dependem de Repositório Digital do ELO e algumas funcionalidades nele de-
senvolvidas para utilização dos REA. 

REPOSITÓRIOS DIGITIAS OU (RD)

Os repositórios digitais (doravante, RD) surgiram no âmbito universitá-
rio e estão relacionados com ao acesso aberto da literatura científica, todavia, 
também, são utilizados atualmente por vários seguimentos com inúmeros de-
sígnios. Segundo o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT), RD são bases de dados online que reúnem de maneira organizada a 
produção científica de uma instituição ou área temática. Podem ser definidos, 
também, segundo Martins, Nunes e Rodrigues (2008, p. 01) como “colecções 
de informação digital, que podem ser construídas de diferentes formas”. Os 



RDs precisam ser confiáveis, não devem se esgotar e bem administráveis ou 
administrados. Resultam em uma série de benefícios tanto para os pesquisado-
res quanto às instituições ou sociedades científicas, proporcionam maior visi-
bilidade aos resultados de pesquisas e possibilitam a preservação da memória 
científica de sua instituição. Os RDs podem ser institucionais ou temáticos. Os 
repositórios institucionais lidam com a produção científica de uma determina-
da instituição. Os repositórios temáticos com a produção científica de uma de-
terminada área, sem limites institucionais. Atualmente, há uma grande quan-
tidade de repositórios voltados para o ensino e a aprendizagem, tais como: o 
repositório Banco Internacional de Objetos Educacionais , o Portal do Profes-
sor ambos disponibilizados pelo MEC. 

Houve a necessidade, a partir da descoberta de novas TDIC voltadas para 
a educação, de desenvolver materiais que deveriam ser acessados constante-
mente, a qualquer momento, em qualquer lugar, o Ensino de Línguas On-line 
aparentado nesta pesquisa, além de permitir a produção e interação de ativi-
dades educativas, possibilita armazenar os Recurso Educacionais Abertos em 
seu próprio banco de dados. Esse recurso impede que elementos que foram 
“linkados” externamente deixem de ser visualizados ou acessados quando os 
originais foram apagados da Web. Ter seu próprio repositório possibilita utili-
zar uma das características dos REA que é a recuperabilidade, acessar aquilo 
que foi produzido.

O QUE É REA? E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO?

As definições de Recursos Educacionais Abertos, ou simplesmente REA, 
estão em constante discussão e evolução. A definição internacional mais recen-
te afirma que: 

REA são materiais de ensino, aprendizagem e investigação em quaisquer suportes, digitais ou ou-
tros, que se situem no domínio público ou que tenham sido divulgados sob licença aberta que per-
mite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por terceiros, mediante nenhuma restrição 
ou poucas restrições. O licenciamento aberto é construído no âmbito da estrutura existente dos 
direitos de propriedade intelectual, tais como se encontram definidos por convenções internacio-
nais pertinentes, e respeita a autoria da obra. (United Nations Education, Scientific and Cultura, 
2012, p. 1)

Também denominados de Objetos de Aprendizagem (OA), termo cunha-
do por Wiley (2000), que os define como “qualquer recurso digital que pode 
ser reusado para o suporte da aprendizagem”. Essa definição inclui qualquer 
recurso que pode ser disponibilizada em toda a rede sob demanda, seja ele 



grande ou pequeno 60. Wiley ainda considera que o recurso digital só será con-
siderado OA se estiver on-line, podendo ser acessado por várias pessoas simul-
taneamente em oposição às mídias instrucionais tradicionais, como uma fita 
cassete, DVD, que só podem existir em um único lugar. 

Assim, o recurso digital, para ser considerado um REA, deve estar sob li-
cença aberta e disponível on-line - pela rede mundial de computadores. Por se-
rem desenvolvidos em meio digital, através da internet, permitem o acesso de 
inúmeras pessoas, simultaneamente, diferentemente de objetos tradicionais. 
Dessa forma, os objetos de aprendizagem podem ser modificados, incrementa-
dos, melhorados e novas versões podem ser desenvolvidas. 

Mesmo com tantas definições, percebe-se que muitos estudos destacam 
algumas características que contribuem para o entendimento do conceito de 
REA. Leffa (2006) sintetizou quatro características em seu artigo sobre obje-
tos de aprendizagem no ensino de línguas: (i) Granularidade, (ii) Reusabili-
dade, (iii) Interoperabilidade, (iv) Recuperabilidade. Passamos a explicar cada 
característica.

A Granularidade é uma ideia associada a uma parte de um todo, ou seja, 
um OA é uma peça que deve se encaixar em outra peça para formar um bloco, 
esse bloco pode ser encaixado em outro bloco e assim formar algo muito maior. 
Leffa a define da seguinte forma: 

A ideia de granularidade parte do princípio de que OAs são unidades que se constroem dentro 
de certas especificações técnicas, como peças de um mobiliário, que podem ser encaixadas umas 
nas outras, formando blocos maiores ou menores, conforme a necessidade dos usuários. O OA é, 
portanto, um módulo que pode se ajustar a outros de várias maneiras, formando um conjunto ho-
mogêneo e funcional. (LEFFA, 2006, p. 8).

Esse princípio é reconhecido por Wiley (2000b) como uma metáfora do 
brinquedo LEGO, um jogo de montar que possui vários blocos de plásticos que 
as crianças utilizam para construir diferentes objetos, como, por exemplo, um 
castelo e esse mesmo bloco utilizado no castelo poder ser utilizado em outra 
construção. Mas, mesmo sendo um bom exemplo, Wiley aponta alguns proble-
mas nessa comparação com os objetos de Aprendizagem ou REA. Ele preocu-
pa-se com o verdadeiro entendimento do que seria um OA. Então, o conceito do 
LEGO pode levar a um entendimento equivocado, pelos seguintes motivos: (i) 
Qualquer bloco do LEGO pode se combinar com qualquer outro bloco do LEGO; 
(ii) Um bloco de LEGO pode ser montado de qualquer forma que você escolher; 
(iii) Blocos do LEGO são divertidos e simples e mesmo crianças podem colocá-
-los juntos.

60 Tradução nossa: “any digital resource that can be reused to support learning. This definition includes anything 
that can be delivered across the network on demand, be it large or small.



Wiley prefere, então, a metáfora do átomo, na qual “um átomo é uma pe-
quena coisa que pode se combinar e recombinar com outros átomos para for-
mar uma grande coisa”. (WILEY, 2000, p. 17, tradução nossa). Afastando-se da 
metáfora do LEGO em diversos aspectos extremamente importantes: (i) Nem 
todo átomo é combinado com outro átomo; (ii) Os átomos só podem ser mon-
tados em certas estruturas prescritas por sua própria estrutura interna; (iii) É 
preciso algum treinamento para montar os átomos.

Essa explicação deixa claro que para Wiley a melhor compreensão sobre 
OA é mesmo a do átomo e que o REA não é algo tão simples de se compreender; 
é preciso compreender que um REA não poder ser conectado a outro de qual-
quer forma, de qualquer jeito, é necessário haver um encaixe para que cada 
bloco possa se unir a outro bloco para formar um bloco maior.

A Reusabilidade, ao mesmo tempo em que permite a reduplicação do mes-
mo objeto, também, permite e exige sua evolução. Um REA ou OA é elabora-
do para um determinado fim, mas não fica limitado apenas a essa finalidade. 
Ele poder ser reaproveitado gerando, segundo Leffa (2006), uma economia de 
tempo na construção de um AO, a atualização de informações e dados, as atua-
lizações dos sistemas operacionais no que diz respeito ao uso da tecnologia, o 
que pode facilitar e otimizar a prática docente. 

A Interoperabilidade permite que um REA seja utilizado da mesma forma 
em diversos programas e plataformas. Consideramos essa característica im-
portante para o professor - que o sistema possa rodar em Windows, Linux ou 
Macintosh, ou em um navegador como o Internet Explorer, Firefox ou Chrome. 
A interoperabilidade diz respeito, também, ao equipamento a ser utilizado. É 
importante que um REA possa rodar em qualquer dispositivo, seja ele um PC, 
um notebook, tablet ou smartphone. 

A Recuperabilidade diz respeito à recuperação de um REA, a qualquer mo-
mento. O REA não pode ser algo temporário, para isso é fundamental que exista 
um banco de dados (database) onde possam ser armazenados os blocos ou 
módulos construídos. Leffa define a recuperabilidade como: 

um sistema de catalogação, como se usa numa biblioteca, onde a ficha do livro informa não apenas 
sua localização nas prateleiras, mas também fornece descritores como o título, nome do autor, 
número de ISBN ou até palavras-chave, permitindo, às vezes, a busca por qualquer um desses des-
critores. (LEFFA, 2006, p. 13).

A opção de busca facilita o acesso ao OA e otimiza o tempo, deixando o 
trabalho mais dinâmico. Assim, o usuário pode obter exatamente aquilo que 
deseja do modo mais rápido possível.

Os Recursos Educacionais Abertos representam, também, a possibilidade 
de acesso democrático ao ensino superior gratuito. Por meio das tecnologias 



digitais móveis e ambientes de aprendizagem virtuais, já é possível disponibili-
zar recursos educacionais na Web, para o seu uso pedagógico; além de oferecer 
a possibilidade de adaptar e traduzir esses recursos de modo que possam ser 
reutilizados em diversos contextos educacionais. No Brasil, a criação e dispo-
nibilização de Recursos Educacionais Abertos em larga escala ainda está por 
vir. Com a ampliação do sistema de ensino superior a distância por meio da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), cresce a possibilidade de que REA sejam 
criados pelas universidades federais pertencentes ao sistema UAB e, portanto, 
colaborem, ainda mais, para a democratização do acesso à educação superior, 
seja ela formal ou informal (SANTOS, 2013, p. 22).

Cientes estamos de que a consolidação dos REA acontece de forma lenta 
no país, mas o importante é que essa consolidação aconteça de forma gratui-
ta e possibilite um ensino de qualidade para todos. Os REA surgem como um 
meio de aprendizagem, que favorece a democratização da educação no Brasil. 
Cabe às universidades públicas e particulares, e às escolas de ensino médio e 
fundamental colaborarem para essa consolidação dos REA, difundindo o saber 
- temos recursos para isso - aliados ao desenvolvimento da Web: 1.0, 2.0 e 3.0 .

O ENSINO DE LÍNGUAS ONLINE (ELO)

O ELO (Ensino de Línguas Online) é um sistema de autoria para a pro-
dução e montagem de Recursos Educacionais Abertos (REA), voltados espe-
cialmente para o ensino de línguas. Foi criado pelo professor Dr. Vilson Leffa, 
docente pesquisador, da Universidade Católica de Pelotas (UCPEL). Os recur-
sos disponíveis no ELO são inúmeros e podem ser utilizados em diversas disci-
plinas, configurando meio de ensino-aprendizagem da autoria do professor. O 
ELO surgiu como um software voltado para o ensino de línguas que deveria ser 
baixado e instalado no computador, limitando assim o processo de interação. 
Pensando nas características dos Recursos Educacionais Abertos (doravante, 
REA), em 2013, o ELO passou a ser disponibilizado no sistema de computação 
em nuvem do tipo SaaS61 - Software as a Service ou Software como um Servi-
ço (em português): quando se utilizam vários recursos on-line, infraestrutura, 
plataformas, software, suporte, enfim, o que envolve T.I.C. (Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação) como um serviço, segundo Ruparelia (2015). O objetivo 
final foi transformá-lo em um sistema que possibilitasse o uso em qualquer 
lugar, em qualquer dispositivo, em qualquer sistema operacional e sem qual-
quer custo para o usuário, desde que tivesse acesso à internet. Assim, o ELO 
pode incorporar características de granularidade, reusabilidade, interoperabi-

61 Ruparelia (2016) considera como a melhor definição de Computação na Nuvem, a do National Institute of Stan-
dards and Technology (NIST) - Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos.



lidade, recuperabilidade, características necessárias para torná-lo um objeto 
de aprendizagem (OA). 

O ELO é feito em linguagem PHP, seu acrônimo significa (Hypertext Pre-
processor) que é a linguagem de código aberto, uma ferramenta poderosa para 
criar páginas da Web dinâmicas e interativas. Ele possui dois ambientes de na-
vegação, um para o professor e outro para o aluno. O ambiente do professor é 
desenvolvido de uma forma que é possível (re)criar, (re)editar e (re)aproveitar 
atividades. Para que a atividade esteja pronta e disponível no ambiente do alu-
no, com a interface completa para interação e desenvolvimento da atividade de 
modo ativo, é necessário produzir um ou vários módulos existentes no sistema. 

O ELO é composto por nove REA existentes no banco de dados que pode-
rão ser desenvolvidos do zero ou importados de alguma atividade já feita. 

As atividades: Eclipse, Sequência, Cloze, Memória e Quiz são REAs intera-
tivos. As atividades: Composer, Hipertexto e Vídeo são REAs expositivos. Todos 
permitem o uso de texto verbal, áudio e vídeo. 

O professor utilizará no seu cotidiano de produção de atividades, apenas, 
os dois primeiros itens do menu inicial. O link “Criar uma nova atividade” leva 
o professor a uma página que contém o seguinte leiaute:

Figura 1: Segunda página do ELO - criação da atividade

Fonte: ELO na nuvem (http://www.elo.pro.br/cloud/).



A figura 1 demosntra que se uma FAP não existir um RD algumas funicio-
nalidades de um Objeto de Apresndizagem deixa de ser pleno. É possível perce-
ber duas características que marcam o REA: a recuperabilidade, em vermelho, 
uma vez que quando damos um nome e criamos uma palavra-chave estamos 
criando uma “tag” que será armazenada no banco de dados para uma possível 
busca futura. A segunda característica, a reusabilidade, que está em amarelo, 
em destaque, pois o botão importar permite a reutilização de uma atividade 
que já estava pronta. O interessante é que o usuário poderá reutilizar uma ati-
vidade desenvolvida por ele ou importar e reutilizar uma atividade de um outro 
usuário, uma vez que atividades realizadas em REA possuem o licenciamento 
aberto, mas os créditos são dados ao autor, automaticamente, de acordo com a 
licença Criative Commons BY-NC. Podemos observar melhor isso na Figura 02:

Figura 2: Página do ELO contendo módulos produzidos por terceiros

Fonte: ELO na nuvem (http://www.elo.pro.br/cloud/).

Depois de criar uma atividade, é necessário criar um módulo, ou módulos, 
que serão a base da atividade a ser desenvolvida. O módulo criado permitirá 
a criação de outro módulo, como a metáfora do átomo, citada por Wiley. Cada 
módulo constitui uma parte de um todo. 



A figura 03 apresenta a escolha de uma atividade - o professor pode es-
colher entre as nove disponíveis; logo em seguida, observamos, na figura 04, a 
tela pronta na visão do estudante. 

Figura 3: Seleção dos Módulos.

Fonte: ELO na nuvem (http://www.elo.pro.br/cloud/).

Figura 4: Visualização do estudante.

Fonte: ELO na nuvem (http://www.elo.pro.br/cloud/).

A atividade Quis, do ELO, tomada como exemplo, possui duas opções: a 
questão de múltipla escolha e a dialógica. Qualquer uma das duas opções, ao 



serem construídas pelo professor, assumem as características de uma ativida-
de em REA por permitirem que seus usuários interajam em busca da solução 
dos desafios apresentados e estimulem a ação, a reação e a reflexão dos alunos. 

As aulas tornam-se mais dinâmicas e seus conteúdos podem ser acessados 
a qualquer hora e em qualquer lugar, desde que o professor e o aluno tenham 
acesso à Web. Essa experiência, aproxima o universo escolar do cotidiano de 
seus usuários. Não há dificuldade na criação das atividades pelo professor, des-
de que ele domine as ferramentas da Web, uma vez que o ELO é autoexplicativo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento da tecnologia digital e a facilidade dos alunos em adquiri-
rem smartphones - tecnologia móvel - obrigaram o professor a mergulhar no 
mundo tecnológico. Sabemos que as TDIC surgiram como mais uma ferramen-
ta para ajudar o professor em suas práticas pedagógicas e foi por esse motivo 
que trouxemos o estudo sobre o REA e, em particular, o ELO, que, atualmente, 
acreditamos ser um meio de ensino-aprendizagem de Línguas e ainda um Re-
positório Digital . Pudemos mostras um pouco de sua funcionalidade, fazendo 
um paralelo entre a teoria e a prática. Assim, também, compreendemos que 
o mundo virtual está cada vez mais presente em nosso mundo real. Sabemos 
que existem outras ferramentas/meios que podem auxiliar o professor, possi-
bilitando ao educador participar de novos desafios que surgem no mundo da 
WEB, mas acreditamos que o ELO proporciona a junção de várias Ferramenta 
de Apoio ao Professor em um único REA, sendo um completo programa on-line.
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DA ORALIDADE PARA A ESCRITA:
analisando a produção escrita de 

alunos do 2º ano fundamental 
Iana Maria de Carvalho Alves62 

Wanilda Maria Alves Cavalcanti63

INTRODUÇÃO

Trataremos a questão da oralidade para a escrita partindo da concepção 
de que ambas estão imbricadas num mesmo sistema: a língua em uso, e que 
se entrelaçam continuamente. O nosso objetivo é verificar a frequência do fe-
nômeno linguístico do tipo transcrição de fala nos textos dos alunos do 2º ano 
fundamental. A pesquisa qualitativa será realizada com 10 crianças estudantes 
de uma escola particular do Recife, sendo 5 crianças típicas e 5 crianças com 
TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade). A partir desses tex-
tos serão elencados os fenômenos linguísticos do tipo transcrição da oralidade 
para a escrita, além de uma comparação entre os 2 grupos de crianças. Como 
resultados pretendemos mostrar o aspecto singular da trajetória de aprendi-
zagem da escrita de cada um dos estudantes participantes da pesquisa, algu-
mas possíveis regularidades, além dos pontos convergentes e divergentes que 
possam existir entre os grupos. A contribuição desse estudo está no destaque 
dado ao fenômeno linguístico do tipo transcrição de fala para a escrita como 
algo próprio do processo de alfabetização e construção do letramento nos anos 
iniciais do ensino fundamental, no olhar voltado para inclusão e sobretudo, na 
crença de que oralidade e escrita estão longe de ser uma dicotomia.

1. INTRODUZINDO ORALIDADE E ESCRITA

Muito se discute sobre fala e escrita nos seguintes termos: fala é natural 
e escrita é ensinada; fala é contextualizada e escrita é livre de contexto; fala é 
presença e escrita é ausência; fala é envolvimento e escrita é distanciamento; 
fala é redundante e escrita é compacta. Na nossa visão, julgamos ser de suma 

62 Doutoranda do programa de Ciências da linguagem UNICAP. 
63 Professoa doutora do programa de Ciências da linguagem UNICAP. 



importância, a observação em cada situação: de que fala e de que escrita está 
sendo posta em análise. Pois a escrita de uma tese não pode ser comparada a 
um diálogo domiciliar entre irmãos, ou a escrita de um bilhete não pode ser 
comparada a uma comunicação oral num congresso por exemplo.

Acreditamos que não existe apenas uma única fala e uma única escrita, 
muito pelo contrário, fala e escrita são modos complementares de uso da lín-
gua nas práticas e processos de letramento dentro da sociedade. As diferenças 
formais existentes entre essas duas modalidades de uso da língua são pelas 
condições de produção e uso da linguagem. Portanto, tanto a fala como a es-
crita não são a língua, são apenas representações parciais desta, são modos de 
registrar a língua.

Os gêneros textuais orais e escritos auxiliam sobremaneira na descons-
trução dos mitos sobre a soberania da escrita sobre a fala. Porém o gênero não 
deve ser o foco de ensino da língua, o professor deve ensinar o aluno a ler e a 
escrever e os gêneros textuais são ferramentas de uso e de ensino da língua.

Sabemos que, com o desenvolvimento da humanidade e as mudanças na 
sociedade contemporânea, as variações na fala ocorrem primeiro do que as 
mudanças na escrita, e isso pode ser explicado sobretudo pelo meio de ma-
terialização; pela construção do sentido: na fala o sentido está no falante, na 
escrita o sentido está no texto; e pela temporalidade da interação: na fala a 
interação é imediata, na escrita é sempre mais tardia. É como se a escrita mas-
carasse a mudança da língua, já na fala esse movimento ocorre primeiro.

Segundo Marcuschi (2007) do ponto de vista da materialização a escrita 
não é superior a fala, mas do ponto de vista das práticas sociais sim. O autor 
prossegue afirmando que a análise mais frutífera das relações entre fala e es-
crita será aquela que se dedicar preferencialmente à investigação das relações 
entre gêneros textuais orais e escritos. Porém sem perder de vista que a lingua-
gem é sempre uma mediação e não o objeto em si.

Concordamos que a escrita jamais pode ser uma representação da fala e 
vice versa, pois ninguém pode colocar a entonação da fala na escrita ou os ges-
tos associados à fala serem transcritos num texto. Porém é inegável um movi-
mento inicial que as crianças em fase aquisição de escrita fazem de transcrever 
os sons da fala para o papel, é apenas num momento posterior de escolarização 
que elas percebem que oralidade e escrita são dois sistemas complementares, 
porém diferentes.

Existe, até mesmo nas séries posteriores às de alfabetização, uma recor-
rência, ainda que em menor escala do fenômeno de transcrição de fala na escri-
ta. Sobre esse argumento, afirma Bagno (2011) que a única maneira de acabar 
com a interferência da fala na escrita é não escrever.



Prosseguiremos na discussão dos argumentos relacionados a fala e a escri-
ta nas sessões seguintes, a questão da aquisição da linguagem escrita, faremos 
um cruzamentos dos aspectos teóricos postulados, bem como apontaremos os 
achados linguísticos nas produções textuais dos alunos pesquisados.

2. LÍNGUA FALADA E LÍNGUA ESCRITA

Muitas vezes se ouve a definição de que o homem é um ser que fala, mas 
não se costuma definir o homem como um ser que escreve. Porém, esse fato 
não pode justificar que a fala seja superior à escrita ou que a fala seja primária 
e a escrita secundária.

A escrita não pode ser tida como uma representação da fala. Em parte, porque a escrita não con-
segue reproduzir muitos dos fenômenos da oralidade, tais como prosódia, a gestualidade, os mo-
vimentos do corpo e dos olhos, entre outros. Em contrapartida, a escrita representa elementos 
significativos próprios, ausentes na fala, tais como o tamanho e tipo de letras, cores e formatos, 
elementos pictográficos, que operam como gestos, mímica e prosódia graficamente representados 
(MARCUSCHI, 2008, p. 17).

Cronologicamente sabemos que a fala nasce primeiro, pois é um processo 
natural biológico do ser humano, já a escrita é algo adquirido de maneira for-
mal na maioria das vezes, nas instituições escolares. Por isso, muitas vezes a 
escrita assume um caráter de prestígio social e está atrelada a alfabetização e a 
escolarização. Porém, já se sabe que escrita e alfabetização nem sempre estão 
atreladas, apesar de acontecerem em parceria na maioria dos casos.

Vários autores da linguística tratam a questão fala e escrita sob olhares 
diversos: na perspectiva das dicotomias (Bernstein, Labov, Ochs), na perspec-
tiva do contínuo (Biber, Benveniste, Halliday, Marcuschi) e na perspectiva do 
imbricamento mútuo (Street). 

Numa visão dicotômica, fala e escrita são percebidas como código. “A pers-
pectiva da dicotomia estrita tem o inconveniente de considerar a fala como lu-
gar do erro e do caos gramatical, tomando a escrita como o lugar da norma e do 
bom uso da língua” (MARCUSCHI, 2008, p. 28). Esta é a visão da norma culta, da 
gramática padrão, muito difundida nos modelos escolares tradicionais. É uma 
visão que exclui os aspectos dialógicos e discursivos da língua.

Numa visão de fala e escrita como cum contínuo tipológico de práticas 
sociais de produção textual, a fala não pode ser vista como propriedades in-
trínsecas negativas assim como a escrita não pode ser vista como propriedades 
intrínsecas privilegiadas. Fala e escrita são entendidas como modos de repre-
sentação cognitivos e sociais que são revelados nas práticas comunicativas.



Tanto a fala como a escrita apresentam um continuum de variações, ou seja, a fala varia e a escrita 
varia. Assim, a comparação deve tomar como critério básico de análise uma relação fundada no 
continuum dos gêneros textuais para evitar as dicotomias estritas (MARCUSCHI, 2008, p. 42). 

Nesta visão a oralidade e a escrita não podem ser pensadas dentro de sis-
temas linguísticos diversos, e sim fazem parte de um mesmo sistema de língua. 
São representações de uma mesma gramática, onde a escrita não representa a 
fala. Como os textos orais têm uma realização multissistêmica e os textos escri-
tos vão muito além do alfabeto, postula-se uma simetria sistêmica nas articula-
ções linguísticas entre esses dois sistemas.

O que ocorre é que muitos textos escritos se situam próximos do polo da 
fala e alguns textos falados se aproximam da escrita formal, como existem tam-
bém tipos mistos de textos ou textos intermediários. Talvez essa aproximação 
fala e escrita explique o fenômeno da transcrição da fala para a escrita tão co-
mum em crianças das séries iniciais do ensino fundamental.

Ao chegar na escola a criança já domina a língua falada. Ao entrar em contato com a escrita, precisa 
adequar-se às exigências desta, o que não é tarefa fácil. É por essa razão que seus textos se apresen-
tam eivados de marcas na oralidade, que, aos poucos, deverão ser eliminadas (KOCH, 2009, p. 18).

Na fase inicial de aquisição da escrita ortográfica a criança transpõe para 
o texto escrito os procedimentos que está habituada a usar na sua fala como: 
as repetições, o uso de organizadores textuais típicos da fala (e, aí, daí, então, 
...), justaposição de enunciados sem marcas de conexões explícitas, discurso 
direto, segmentação gráfica, dentre outros (KOCH, 2009).

Kato (1995) sustenta a tese de que fala e escrita são parcialmente iso-
mórficas, que na fase inicial de aquisição é a escrita que tenta representar a 
fala e num momento posterior de escolarização é a fala que procura simular a 
escrita, porém as duas formas são feitas apenas parcialmente. “As diferenças 
formais normalmente observadas entre a fala e a escrita nada mais são do que 
diferenças acarretadas pelas condições de produção e de uso da linguagem” 
(KATO, 1995, p.20).

Bagno (2011) afirma que, nem mesmo as diferenças características decor-
rentes dos gêneros textuais são argumentos para a distinção clara entre fala e 
escrita. Pois, devido ao avanço das tecnologias, o ato de escrever está quase a 
mesma coisa que falar. Portanto, qualquer manifestação da linguagem oral ou 
escrita é híbrida.

Para Street (2014) fala e escrita nem seria uma dicotomia nem seria um 
contínuo, pois dessas duas formas a língua estaria dividida em polos: seria sim 
um imbricamento, um entrelaçamento das modalidades de uso de uma língua.

Seguindo essa linha de raciocínio apontada por vários autores aqui cita-
dos, o fenômeno linguístico do tipo transcrição da fala para a escrita pode ser 



entendido como uma tentativa inicial de representar a fala, um vazamento da 
linguagem oral em algum momento do processo de aquisição, ou até mesmo 
parte integrante do hibridismo próprio do entrelace entre fala e escrita.

3. A ESCRITA NA SOCIEDADE

Não podemos negar que leitura e escrita são processos sociais que ligam 
pensamentos, experiências e projetos à humanidade em geral. A escrita produz 
mudanças na língua e na sociedade, pois torna visível a sua intensidade históri-
ca e sua capacidade de abrangência (COULMAS, 2014).

Mais importante do que localizar as consequências sociais universais do 
letramento, é compreender como cada sociedade elabora seu modo de vida e 
interação a partir do letramento. Pois cada membro de uma sociedade partici-
pa da construção do sistema letrado da sua comunidade independentemente 
se sabe ler ou escrever (BAZERMAN, 2007).

Um sujeito letrado, além de possuir implicações cognitivas possui implica-
ções sociais, como o prestígio e o reconhecimento dos demais. Portanto, para 
compreender as consequências cognitivas do letramento precisamos olhar 
para as consequências sociais, mas para que o social seja entendido, precisa-
mos enxergar como um determinado texto pode ser significante para pessoas 
tão diferentes.

A participação plena em muitos dos domínios sociais do mundo moderno requer altos níveis de 
habilidades letradas, como também conhecimentos extensivos relevantes para aquele ambiente 
transmitido através do letramento. O mundo que conhecemos, pensamos, e dentro do qual agimos 
é saturado por e estruturado sobre os textos que viajam de lugar em lugar e têm alguma durabili-
dade através dos anos (BAZERMAN, 2007, p. 44).

A esfera pública atual é mais abrangente e também mais fragmentada que 
no passado. Ela se tornou mais igualitária, mas o acesso universal ainda não é 
uma realidade. O letramento demonstra o quanto a esfera pública sempre foi e 
continua sendo exclusiva. A capacidade de ler, interpretar textos, dar sugestões 
e fazer comentários sempre foi desigualmente distribuída na sociedade bur-
guesa e continua sendo assim até os dias atuais. O letramento tornou possível a 
esfera pública, mas ao mesmo tempo distingue e divide a sociedade no proces-
so de formação da opinião pública (COULMAS, 2014).

Na sociedade moderna a capacidade de ler, escrever e interpretar textos é 
uma grande alavanca para o bom êxito econômico, social, cognitivo e de empo-
deramento do sujeito dentro da sociedade. Pois, garante ao usuário da língua a 
possibilidade de participar ativamente da construção das diversas mudanças 
necessárias na comunidade na qual está inserida.



O aspecto da interação social é tão importante para o funcionamento da 
língua que não se pode falar em um único letramento, mas sim de múltiplos 
letramentos ou práticas de letramentos, cuja motivação e consequências se es-
pecificam apenas no contexto (STREET, 2012).

Sobre o letramento escolar, Kleiman (1995) afirma que esta importante 
agência de letramento não prioriza o letramento como prática social, 
mas apenas com um único tipo de letramento: a alfabetização e o processo de 
aquisição de códigos. Esta conduta além de gerar um possível preconceito lin-
guístico, pode gerar algo ainda mais grave que é a divisão de uma mesma espé-
cie humana em duas subespécies cognitivamente distintas: os que sabem ler e 
escrever e os que não sabem.

4. AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA E OS FENÔMENOS 
LINGUÍSTICOS  

A escrita não é uma reprodução rigorosa do texto oral, ela é a reprodução 
de parte desse texto oral, assim como o texto oral pode ser uma construção a 
partir de elementos indicados na escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). 

Essas autoras supracitadas ao analisarem a ontogênese da linguagem es-
crita em crianças de 4 a 6 anos chegaram a definição de cinco níveis sucessivos 
de evolução de escrita. São eles: nível pré-silábico inicial (a criança não escreve 
letras ainda), nível pré-silábico final (a criança escreve letras aleatórias), nível 
silábico (a criança registra uma letra para cada sílaba falada), nível silábico-
-alfabético (transição entre a escrita silábica e alfabética) e nível alfabético (a 
criança registra uma letra para cada fonema falado).

A partir da fase alfabética de escrita a criança se defrontará com as bar-
reiras de aquisição ortográfica da língua. A esse respeito, Bagno (1999) afirma 
que nenhum nativo de uma língua comete erro ao tentar falar ou escrever, pois 
todos tem a capacidade de distinguir a gramaticalidade de um determinado 
enunciado da sua língua. Concordamos com esse autor, pois as incorreções que 
as crianças apresentam são de cunho ortográfico convencional.

Alguns autores como Cagliari (1989), Carraher (1990), Zorzi (1998), Alves 
(2011) elencaram a ocorrência dos principais erros ou fenômenos linguísticos 
produzidos na escrita por alunos pós–alfabetizados. Os principais fenômenos 
linguísticos citados são: Transcrição da fala para a escrita, junção ou separação 
indevida de palavras ou sílabas, troca de letras, omissão de letras, acréscimo de 
letras, inversão de letras em sílabas complexas, dentre outros.

Especificamente sobre o fenômeno de transcrição da fala para a escrita, 
Abaurre (1999) dá um valor muito especial ao singular e afirma que a moda-



lidade escrita é autônoma com relação à modalidade oral da língua, mas em 
certas circunstâncias pode haver uma interação entre os fatos da oralidade e 
as formas que assume a escrita. É como se em alguns momentos houvesse um 
vazamento do oral para o escrito.

Muitas vezes se dá uma importância exagerada à ortografia no momento da 
correção dos textos escritos em situações escolares. Muitos educadores chegam 
até a dizer que os seus alunos não sabem escrever baseados unicamente no as-
pecto ortográfico do texto. Este lamentável fato não é incomum nas várias esco-
las regulares. Segundo Antunes (2003), é apenas ao final do ensino médio que os 
alunos não devem mais apresentar nenhum tipo de dificuldade com a ortografia.

Os alunos deveriam adquirir algumas características fundamentais para 
uma boa produção textual escrita, a partir da intervenção do professor de por-
tuguês. São elas: uma escrita de autoria dos alunos, onde eles sejam sujeitos 
dos seus textos; uma escrita de textos com função comunicativa e não de pala-
vras e frases soltas; uma escrita de textos socialmente relevantes; uma escrita 
funcionalmente diversificada, com uso constante de novas palavras e gêneros.

É importante ainda, que esta escrita seja uma escrita de textos com leito-
res reais; uma escrita contextualmente adequada não apenas em nível gramati-
cal, mas social também; uma escrita metodologicamente ajustada, onde devem 
ser preservadas as condições de produção dos textos; uma escrita orientada 
em sua forma de se apresentar, contemplando a ortografia e a organização das 
várias subpartes do texto. 

5. ANALISANDO OS TEXTOS INFANTIS

A metodologia de coleta de dados da nossa pesquisa caracteriza-se por ser 
qualitativa, transversal e descritiva. Para a coleta de dados utilizamos textos 
escritos de 10 crianças estudantes do 2º ano do ensino fundamental de uma 
escola particular da cidade do Recife. Metade dessas crianças (05) são típicas 
e a outra metade (05) são atípicas, pois possuem laudo de TDAH. Esses textos 
foram produzidos em situação de sala de aula durante uma aula de língua por-
tuguesa com ênfase na intertextualidade. Durante a unidade letiva a professora 
apresentou vários gêneros textuais aos alunos e na produção analisada na nos-
sa pesquisa as crianças foram solicitadas a produzirem um texto dissertativo a 
partir de quadrinhos.

A atividade consta do seguinte enunciado:

Você gosta de ler gibi? Observe a história em quadrinhos abaixo, use a sua 
imaginação e invente uma história bem criativa. Não se esqueça do título, dos 
parágrafos (início, meio e fim), das letras maiúsculas e do ponto final:



Os quadrinhos foram:

O desejo de analisar textos de crianças típicas e crianças com algum trans-
torno de aprendizagem veio a partir da nossa concepção de inclusão escolar 
e de singularidade do sujeito, pois acreditamos na heterogeneidade da sala 
de aula com diferenças particulares no processo de ensino aprendizagem de 
cada aluno, como também julgamos necessário ampliar as investigações e dis-
cursões acerca do tema inclusão e transtornos de linguagem e aprendizagem. 
Nesta sala de aula, especificamente, existem 5 alunos com laudo de TDAH, e 
que a literatura aponta esse transtorno como o mais recorrente nas escolas 
atualmente; decidimos fazer um paralelo entre esses grupos de alunos (típicos 
e atípicos) e observar as congruências e divergências entre eles.

Para essa análise vamos nos deter apenas no fenômeno linguístico do tipo 
transcrição de fala para a escrita. Portanto não vamos pontuar os demais fenô-
menos linguísticos mencionados no tópico “Aquisição da linguagem escrita e 
os fenômenos linguísticos”, nem faremos referência a questão da adequação ao 
gênero textual proposto ou a questões semânticas e discursivas do texto. 

O nosso objetivo no presente trabalho é exclusivamente observar o fenô-
meno de transcrição de fala para a escrita nos textos das 10 crianças do 2º ano 
e fazer um comparativo entre a escrita das crianças que tem TDAH e aquelas 
que não o tem. Também não é nosso objetivo fazer um estudo aprofundado 
sobre as características que interferem no aprendizado do aluno com TDAH, 
porém achamos de suma importância trazer a realidade de produção dessas 
crianças com toda a impulsividade e desatenção próprias do transtorno citado.

A seguir apontaremos a ocorrência do fenômeno linguístico do tipo trans-
crição de fala para a escrita nos textos de cada aluno da pesquisa:

Aluna 1:
● Presença constante do “e” típico da linguagem oral coloquial
● “cuando” – quando



Aluno 2:
● “Olho” – olhou
● “entra” – entrar
● “sobi” – sobir
● “sovete” – sorvete
● “i” - e

Aluno 3:
● “e” – é
● “Esfomiado” – esfomeado
● “ti” – te
● “ne” – né
● “aproveita” – aproveitar
● “dinhero” – dinheiro

Aluna 4:
● “eo” – e o 
● “soque” – só que
● “tão com fome” – com tanta fome

Aluna 5:
● “sorveti” – sorvete
● “veis” – vez
● “auta” – alta
● “primsipi” – príncipe
● “eli” – ele
● “pa” – pra
● “trouse” – trouxe

Aluno 6 (com TDAH):
● “sê” – você
● “compra” – comprar

Aluno 7 (com TDAH):
● “veis” – vez
● “siguinifica” – significa
● “tras” – traz
● “casarão” – casaram

Aluno 8 (com TDAH):
● “sovete” – sorvete
● “aí ele chegou” – termo muito usado 
● na linguagem oral coloquial
● “pricipe” – príncipe

Aluno 9 (com TDAH):
● “prinsepi” – príncipe
● “vota” – volta
● “iscada” – escada
● “sorveti” – sorvete



Aluno 10 (com TDAH):
● “prinsipi” – príncipe
● “passia” – passear
● “au” – ao
● “anda” – andar
● “loge” – longe
● “avista” – avistar
● “incantado” – encantado

A partir das análises dos textos das crianças pudemos perceber que to-
das elas apresentaram o fenômeno linguístico do tipotranscrição da fala para 
a escrita, algumas com maior incidência e outras com menor incidência. Essa 
constatação coincide com os achados de Zorzi (1997) e Alves (2011) em pes-
quisa de mesma natureza. Não nos pareceu haver diferenças significativas na 
ocorrência desse fenômeno entre os grupos das crianças típicas e das crianças 
atípicas. O que parece existir são diferenças decorrente da singularidade na 
aquisição da linguagem de cada sujeito.

6. FINALIZANDO A DISCUSSÃO

Iniciamos o nosso artigo trazendo as diferentes visões de autores reno-
mados na linguística acerca da questão fala e escrita. Percebemos que esse ar-
gumento pode ser tratado em termos de uma dicotomia bem distinta, na qual 
fala é o lugar da informalidade e do erro e a escrita é o lugar na norma e do 
prestígio. Fala e escrita podem ser abordadas em termo de um contínuo com 
dois polos: o da fala e o da escrita, e que dependendo do gênero textual utiliza-
do se aproximam ou se distanciam entre si. Existe ainda a concepção de fala e 
escrita como um entrelaçamento ou imbricamento mútuo, e que muitas vezes 
fica difícil de caracterizar uma única modalidade dependendo do gênero tex-
tual empregado.

Acreditamos que essa última visão, de imbricamento entre fala e escrita, é 
a que melhor descreve as diversas manifestações linguísticas nas duas moda-
lidades de uso da nossa língua, pois não existem gêneros textuais escritos que 
demandem uma escrita formal apenas, como também não existem gêneros tex-
tuais orais que demandem a fala coloquial unicamente. Muito pelo contrário, 
se pensarmos nos novos tipos de textos que surgiram a partir das novas tec-
nologias (whatsapp, instagram, facebook etc.), a fala e a escrita se manifestam 
praticamente misturadas entre si.

Seguimos discorrendo acerca da escrita na sociedade, do prestígio que o 
sujeito letrado adquire na sociedade e dos benefícios do letramento para que 
a pessoa humana possa intervir nas esferas públicas da sociedade. É relevante 
salientar nesse tópico que não existe um único letramento (como o letramen-



to escolar por exemplo), mas sim existem múltiplos letramentos e que estes 
dependem diretamente do contexto sociocultural da interação linguística do 
momento.

Dando continuidade ao nosso artigo, pontuamos a aquisição da linguagem 
escrita em termos ontogenéticos com os cinco níveis descritos: fase pré-silá-
bica inicial de escrita, fase pré-silábica final de escrita, fase silábica de escri-
ta, fase silábico-alfabética de escrita e fase alfabética de escrita. Vale salientar 
que a fase alfabética de escrita é o ápice qualitativo da escrita, porém a criança 
tem um longo caminho quantitativo no tocante às regras ortográficas da língua 
para percorrer. 

Em se tratando da aquisição das regras ortográficas, alguns linguistas 
elencaram os principais erros ou fenômenos linguísticos que as crianças apre-
sentam no momento de escrever. Dentre esses fenômenos podemos destacar a 
transcrição da fala para a escrita, que é bastante comum em crianças em fase 
de aquisição.

Na análise das produções dos textos escritos dos alunos do 2º ano do en-
sino fundamental de uma escola particular do Recife percebemos que 100% 
das crianças apresentaram o fenômeno linguístico do tipo transcrição da fala 
para escrita. Esse fato nos faz acreditar que parece existir uma lógica interna 
no processo de apropriação da escrita. Na qual, inicialmente a escrita precisa 
transcrever a fala e que só depois de cursar as séries mais avançadas do ensino 
fundamental e médio é que os alunos vão percebendo que fala e escrita são 
duas modalidades diferentes de uso da língua, mas que podem se entrelaçar 
em alguns momentos.

Entendemos que não se pode mais conceber a educação como algo ho-
mogêneo e linear e que cada sujeito tem o seu modo peculiar de traçar o seu 
aprendizado. Partindo desse pré-requisito sentimos a necessidade de investi-
gar a escrita de alunos típicos e de alunos atípicos (no nosso caso com TDAH). 

Para a nossa grata surpresa não houve uma discrepância na escrita dos 
dois grupos de alunos analisados. Poderia haver uma ocorrência maior de fe-
nômenos linguístico no grupo das crianças com TDAH, já que essas são muito 
dispersas e desatentas. Porém esse fato não foi constatado na nossa pesquisa.

Sugerimos que haja uma ampliação dessa coleta em pesquisas posterio-
res, com alunos de escolas públicas, com crianças que tenham outros transtor-
nos de aprendizagem e com outras séries escolares também.

REFERÊNCIAS

ABAURRE, Maria Bernadete. Os estudos linguísticos e a aquisição da escrita. In: LAMPRECH, R.R. Aquisição da 
linguagem: questões e análises. Porto Alegre: Edpucrs, 1999.



ALVES, Iana Maria de Carvalho. Aquisição da linguagem escrita: o natural e o inesperado. Recife: Editora Univer-
sitária UFPE, 2011.

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 3 ed. São Paulo: Loyola, 1999.
____. Ruídos e rabiscos: língua falada e língua escrita. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2011. p. 343-358.
BAZERMAN, Charles. A escrita da organização social e o locus do letramento na cognição: estendendo as implica-

ções da escrita de Goody. In: BAZERMAN, Charles. Escrita, gênero e interação social. São Paulo: Cortez, 2007. 
p. 13-44.

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e linguística. São Paulo: Scipione, 1989.
CARRAHER, T. N. Explorações sobre o desenvolvimento da ortografia em português. São Paulo: Cenp, 1990.
COULMAS, Florian. Escrita e sociedade. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.
FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Angela. A psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
KATO, Mary A. A natureza da linguagem escrita. In: KATO, Mary A. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolin-

guística. 5. Ed. São Paulo: Ática, 1995. p. 10-41.
KLEIMAN, Angela B. Modelos de letramentos e as práticas de alfabetização na escola. In: KLEIMAN, Angela B. 

(org). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas/SP: 
Mercado de Letras, 1995. p. 15-61.

KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M. Fala e escrita. In: KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M. Ler e escrever: estraté-
gias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009. p. 13-30.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Cognição, explicitude e autonomia no uso da língua. Cognição, linguagem e práticas 
interacionais. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. p. 31-60.

____. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
STREET, Brian V. Eventos de letramento e práticas de letramento: teoria e prática no novos estudos do letramento. 

In: MAGALHÃES, Izabel (org.). Discursos e práticas de letramento: pesquisa etnográfica e formação de profes-
sores. Campinas/SP: Mercado de Letras, 2012. p. 69-92.

____. Práticas letradas e mitos do letramento. In: STREET, Brian V. Letramentos sociais: abordagens críticas do 
letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação. São Paulo: Parábola, 2014. p. 171-187.

ZORZI, Jaime Luiz. Aprender a escrever: a apropriação do sistema ortográfico. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.



PROJETO DE LETRAMENTO - 
NEGRITUDE DO PODER: 

olhares sobre possíveis efeitos de uma 
pesquisa no profletras – UFBA

Daiane de Oliveira Oliveira 64 
Ana Lúcia Silva Souza 65

INTRODUÇÃO

A lei 10639, sancionada em 10 de janeiro de 2003, representou um mar-
co histórico na luta contra o racismo no Brasil, por tornar obrigatório ensino 
e a valorização da história e da cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras, 
públicas e particulares. Desde então, mesmo a passos lentos, enfrentando obs-
táculos, 15 anos depois a legislação encontra um longo caminho a percorrer 
pontuado por avanços, obtidos que resultam na intensificação de ações, pro-
jetos e programas, dentro e fora da escola que tem sustentado favoravelmente 
mudanças nas percepções e construção de uma identidade étnico-racial, espe-
cialmente entre os jovens negros que estão nas salas de aula. Cotidianamen-
te, professoras e professores, seguem desempenhando importante papel para 
impulsionar as mudanças advindas ou não de políticas públicas que podem 
ajudar no processo.

Ainda que não seja no campo das relações raciais podemos afirmar que o 
Programa de Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS – da Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA) – O ProfLetras tem sido um desses programas. 
O Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), oferecido em 
rede nacional, é um curso de pós-graduação stricto sensu que conta com a par-
ticipação de instituições de ensino superior (IES) públicas no âmbito do Sis-
tema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e é coordenado pela Universidade 

64 Mestra pelo ProfLetras – Mestrado Profissional em Letras - pela UFBA – Universidade Federal da Bahia. Espe-
cialista em Gramática e Texto pela UNIFACS – Universidade Salvador. Graduada em Letras com Inglês pela FTC 
– Faculdade de Tecnologia e Ciência. E-mail: daiane.letrasc7@gmail.com
65 Orientadora pelo ProfLetras – Mestrado Profissional em Letras - pela UFBA – Universidade Federal da Bahia. 
Doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade de Campinas. Mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Graduação em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política 
do Estado de São Paulo. E-mail: analusilvasouza@uol.com.br



Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O Programa tem como objetivo, em 
médio prazo, “a formação de professores do Ensino Fundamental no ensino de 
língua portuguesa em todo o território nacional” (BRASIL, 2013).

É desse importante programa que interessantes projetos têm tomado vida 
e refletido positivamente na formação de docentes e discentes e, também, na 
comunidade escolar como um todo, como veremos mais adiante. Foi no que 
gestamos o Projeto de Letramento Negritude do Poder aplicado junto a um 
grupo de estudantes, do 9º ano da Escola Municipal João Pereira Vasconcelos 
e que faz parte da dissertação de mestrado intitulada Projeto de Letramento 
NEGRITUDE DO PODER: Anúncios publicitários e a (des)construção de iden-
tidades dos estudantes de Açuzinho – Bahia defendida em 2018 no Progra-
ma de Mestrado Profissional em Letras,  que teve como objetivo contribuir 
para que os estudantes ampliassem suas capacidades de leitura, bem como 
perceber como são veiculadas e construídas as ideias que nos fazem ser quem 
somos, que influenciam a constituição de nossas identidades sociais e raciais. 
A metodologia concentrou-se na pesquisa-ação que “envolve sempre um plano 
de ação, plano esse que se baseia em objetivos, em um processo de acompanha-
mento e controle da ação planejada e no relato concomitante desse processo. 
Muitas vezes esse tipo de pesquisa recebe o nome de intervenção. ” (ANDRÉ, 
1995, p. 33).

Uniu-se 33 adolescentes, pertencentes a núcleos familiares da comunida-
de praieira periférica do Açuzinho, no estado da Bahia, que se autodeclararam 
negros e negras, em sua grande maioria, conforme questionário socioeconômi-
co respondido em sala de aula. Oriundos de família de baixo poder aquisitivo 
por gerações e gerações, esses jovens muitas vezes perpetuam o ciclo da desi-
gualdade, da exclusão e do trabalho subalternizado, quando depois do ensino 
médio se tornam camareiras, cozinheiras, cozinheiros, garçons, garçonetes, en-
tre outras funções que sustentam a vida por ali, nos hotéis, resorts e mansões. 
Esses jovens veem, todos os dias, nas revistas, na internet, nos outdoors e na 
TV, que esse é o seu lugar, já marcado, cristalizado.

1. LETRAMENTO COMO PRÁTICA SOCIAL

Douglas Kellner (2001) diz que as imagens, sons e espetáculos veiculados 
pela mídia, entrelaçam a vida cotidiana, dominam o tempo de lazer, modelam 
opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecem o material com que 
as pessoas forjam sua identidade. A cultura da mídia fornece modelos de gê-
nero, raça, beleza, nacionalidade, sexualidade, classe e etnia. “É um terreno de 
disputa no qual grupos sociais importantes e ideologias políticas rivais lutam 
pelo domínio, e que os indivíduos vivenciam essas lutas por meio de imagens, 
discursos, mitos e espetáculos veiculados pela mídia” (p. 10-11).



Em discursos publicitários, cujos objetivos são convencer, persuadir e pro-
vocar ação em seus leitores, percebe-se o quanto é essencialmente importan-
te ir além de questões estruturais do texto por ler nas entrelinhas, desvelar 
e desmistificar as intenções do texto e desenvolver um pensamento crítico e 
consciente. Principalmente, quando envolve convencer por meio de ideias ra-
cista, machistas, sexistas, preconceituosas de modo geral. Ideias perpetuadas 
há anos, muitas vezes por meio da mídia, elevam padrões hegemônicos e mi-
nimizam qualquer um que não se encaixe neles, até menos culpabilizando as 
vítimas ou apresentando o negro como suspeito, inferior e feio.

Assim, pensar em projeto de letramento significa pensar essa realidade 
que habita em sala de aula. Por isso, ao falar sobre letramento, utilizamos o 
conceito de Ângela Kleiman (2005) como 

“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 apud KLEIMAN, 2007, p. 16)

Sabemos que o letramento assume diferentes valores e funções para di-
ferentes grupos em diferentes contextos. Em outras palavras, envolve pensar 
práticas de letramento partir da bagagem cultural diversificada dos nossos alu-
nos – provenientes das comunidades periféricas e das escolas públicas – que, 
antes de entrarem na escola, já são participantes sociais ativos, possibilitando 
aos educandos não apenas desenvolver e ampliar sua competência comuni-
cativa, como também sua visão crítica da realidade, desenvolvendo o seu “ser 
cidadão”, fortalecendo suas identidades como individuais e coletivas. Esse pen-
sar coaduna com as ideias trazidas por Souza (2011) ao falar de letramento 
de reexistência, pois ao compreender que práticas sociais cotidianas de uso 
da linguagem não são neutras e sim marcadas pela complexidade social e his-
tórica, se esforça em desconstruir discursos cristalizados, como por exemplo, 
a ideia de que práticas de uso da linguagem consideradas de valor são apenas 
as ensinadas e aprendidas em instituições escolares (SOUZA, 2011). Para ela 
letramento de reexistência “implicam para os jovens assumir e sustentar no-
vos papéis e funções sociais nas comunidades de pertença e naquelas com que 
estão em contato. Tal perspectiva contribui para pensar alterações necessárias 
e instaurar mudanças em processos mais amplos, em variadas esferas sociais, 
como a escola – que ainda se mostra excludente.” (SOUZA, 2011, p. 36). Assim, 
cabe à escola acolher e legitimar as práticas comuns a esses sujeitos, quando 
leva para sala de aula o que esses sujeitos veem na TV, na internet ou quando 
permite em sala de aula que esses sujeitos se expressem por dar espaço para 
isso, estamos abrindo caminho para que eles se enxerguem como verdadeira-
mente os são: sujeitos de direitos e de conhecimento. A escola precisa gerar 



possibilidades para que esses estudantes compreendam o que leem e veem 
fora dela, para que decidam aceitar ou rejeitar, concordar ou discordar.

2. O QUE OS JOVENS TÊM A DIZER

Durante as atividades realizadas com a turma ficou nítida a necessidade 
de uma publicidade mais responsável e conscientizadora, que contasse com a 
presença do negro e seu papel para além do imaginário social, que combatesse 
os estereótipos e defendessem uma posição racial mais igualitária. Se não há, 
ou ainda há poucas no cenário da mídia brasileira, criaremos nós. Assim, pedi 
para os alunos esboçarem o que eles desejam ver nas publicidades, ver nos 
outdoors, nas esquinas, na TV... Durante o projeto com as diversas etapas reali-
zadas ficou explicito que esses jovens têm o que dizer. Contaram suas experiên-
cias, medos, anseios. Pensaram, repensaram e fizeram ser ouvidos.

Na culminância, cada aluno deveria produzir seu próprio cartaz publici-
tário, mas para produzi-lo eles poderiam convidar outro colega da turma, de 
outra turma, alguém da família e até da comunidade. Juntos, através do Projeto 
de Letramento Negritude do Poder, produziríamos uma Campanha Publicitária 
da Consciência Negra que seria exposta na escola na toda a comunidade.

Dos muitos cartazes produzidos pelos estudantes, destacaremos aqui 
dois. Uma temática muito abordada nos cartazes publicitários foi a valorização 
da beleza negra como estratégia de enfrentamento do racismo. Percebe-se que 
esses meninos e meninas negras entenderam quão importante é aceitar e as-
sumir suas características - próprias do fenótipo negro – e marcá-lo como belo, 
pois não se pode lutar contra o racismo, sem antes conhecer uma parte de sua 
história, valorizá-la, e estimar a si mesmo. Os projetos individuais valorizavam 
a estética negra e enalteciam a beleza negra. Estabelecer uma imagem positiva 
desses corpos negros – como o meu, como o nosso – é fundamental para com-
bater o racismo. 

O primeiro cartaz que analisaremos aqui, e que é prova da importância de 
dialogarmos sobre esse aspecto, é o produzido pela estudante que conhecere-
mos aqui como B .



Figura 1- Anúncio que ressalta a beleza negra, produzido pelos alunos

Fonte: Autora, 2017

Quase um ano depois da culminância do projeto, os alunos - que hoje já 
estão no ensino médio - me procuraram para partilhar uma ideia: apresen-
tar o projeto na escola estadual em que agora fazem parte. Ideia fantástica, 
pois não só como o projeto ainda vive e ressurge, mas também representa uma 
oportunidade de compartilhar conhecimento adquirido com outros jovens. 
Esse encontro ocorrerá provavelmente na Semana da Consciência Negra, em 
novembro. Ansiosa e não disposta a esperar, eis que surge na minha escola um 
encontro que objetivava promover uma integração entre comunidade, família 
e comunidade escolar, denominado Evento da Família. Assim, os verdadeiros 
protagonistas dessa jornada aceitaram o convite de retornar a escola para con-
tar nesse evento que se faziam presentes alunos do Fundamental I e II, profes-
sores, pais e responsáveis, funcionários e equipe da gestão escolar, como esse 
projeto mudou a visão sobre mesmo e o mundo. 

No seu depoimento para a comunidade escolar, B. conta um pouco sobre 
sua experiência e nos diz por que escolheu essa temática na produção de seu 
cartaz.

(...) o ponto principal desse cartaz é que ela é negra e quando a pessoa é negra, tem a pele negra e 
cabelo crespo são características que historicamente fazem com que as mulheres ouçam verdadei-
ros absurdos preconceituosos (...)



Nesse trecho grifamos algumas expressões para mostrar e enfatizar como 
B. constrói essa narrativa que podemos até chamar de narrativa de empode-
ramento. B. destaca em seu cartaz que o ponto principal é que a modelo é ne-
gra, isso mostra que B. já domina esse discurso sobre negritude, que não é um 
discurso da boca para fora, pois ainda amplia esse questionamento trazendo a 
discussão sobre gênero: essas mulheres ouvem ainda mais absurdos por serem 
mulheres e negras. Possivelmente, ela está fazendo referências à publicidade ra-
cista, ao índice de feminicídio e ao que ela ouve nas ruas. Ela continua por dizer:

(...) mas para que isso eu não ofenda ela tem que ser forte tem que se achar bela, como tenho 
na mensagem da imagem, ela tem que não ter vergonha, pois isso vai contribuir para que ela se 
aceite e se orgulhe do que ela realmente é e rejeite o padrão imposto pela mídia de que só de que 
só o branco é bonito, só cabelo liso é bonito.

Depois de problematizar, ela não para por aí, B. avança na solução, avança 
num caminho de mudança, de proposição para a vida. Isso é Letramento de 
Reexistência, quando o próprio jovem assume um lugar do enunciador, assume 
o seu lugar de fala. Seu cartaz é uma resposta à sociedade: eu sou mulher, eu 
sou forte, eu sou bela e, com muito orgulho, sou negra. Mas, é também uma 
resposta interna, para si mesma, em que propõe o autocuidado, autoconheci-
mento e o autoamor. Através do projeto ela aprendeu a não ter vergonha de si, 
aprendeu a se aceitar, a rejeitar o padrão europeu imposto pela mídia e, melhor 
que isso, se orgulhar de quem é. Essas afirmações, feitas no cartaz, a ajudam – 
bem como, muitas outras - a continuar a construir esse papel, ou identidade, de 
mulher e de negra. Importante lembrar que essa autoafirmação e elevação da 
autoestima estão intimamente ligadas a mobilidade social e a busca por ocupar 
novos espaços sociais e profissionais. Repensar sua própria identidade, talvez 
seja para esses jovens uma porta para buscar novas oportunidades, quebrando 
o círculo vicioso que sustenta a subalternização, muito comum na comunidade 
deles.

Ainda no que tangue a aceitação, é o cabelo exerce um papel fundamental. 
Ao longo dos anos, o imaginário social refletido e influenciado pela mídia se dedi-
cava a rebaixar, inferiorizar e até ridicularizar nossa negritude exposta no nosso 
cabelo. Anos de associação do branco com o belo e do negro com o feio. Por isso, 
a estudante, que chamaremos de M. escolheu essa temática para o seu cartaz.



Falar sobre corpo e cabelo negros é, inevitavelmente, se aproximar da dis-
cussão sobre identidade negra O cabelo crespo, objeto de constante insatisfa-
ção, principalmente das mulheres – e eu sei bem disso, por experiência própria, 
é também visto como chave no sentido de uma revalorização que extrapola o 
indivíduo e atinge o grupo étnico/racial a que se pertence. Ao atingi-lo, acaba 
remetendo, consciente ou não, a uma ancestralidade africana recriada no Bra-
sil. Essa identidade é vista, “como um processo que não se dá apenas a começar 
do olhar de dentro, do próprio negro sobre si mesmo e seu corpo, mas também 
na relação com o olhar do outro, do que está fora. É essa relação tensa, confli-
tuosa e complexa” (GOMES, 2012, p. 2).

3. “DEPOIS DESSE PROJETO...”

Como professora, uma das maiores preocupações no desenvolvimento do 
projeto era se ele, de fato, faria a diferença na vida desses estudantes, se seria 
significativo para a vida fora dos muros da escola. De fato, um ensino e apren-
dizagem efetivos e uma educação libertadora, ressaltados pelas concepções de 
freireana (1980), deve estimule os educandos a pensar criticamente sobre sua 
realidade social, política e histórica. Para Freire (1980), a verdadeira educação 
visa à construção de uma sociedade mais justa e democrática e que respeite a 
realidade na qual está inserido o educando, que propõe um processo educacio-
nal cada vez mais humanizado, que desenvolve a capacidade de refletir sobre 
sua realidade, agindo sobre ela, comprometendo-se a mudá-la, sendo partici-



pante ativo dessa mudança. Por isso, considero tão significativo quando a estu-
dante B. iniciou sua fala no Evento da Família por dizer:

(...) Depois desse Projeto Negritude do Poder a minha mente mudou completamente. Eu passei a 
enxergar o preconceito de uma maneira diferente. Antes eu até via o preconceito, mas assim... eu 
não me importava, talvez eu poderia até ter cometido ele na minha vida. Mas depois desse projeto 
eu me aprofundei mais nesse assunto e eu vejo que é importante, porque é a minha história (...)

Na fala de B. observa-se como o projeto foi um divisor de águas que a im-
pulsionou a pesquisar mais sobre o racismo, a repensar suas ações e concei-
tos – antes, talvez racistas – e se reconhecer na história do negro, sua própria 
história. Isso nos mostra que, embora os jovens em minha sala sejam muitas 
vezes vítimas do racismo e até o cometam, consciente ou não disso, é a escola o 
primeiro espaço para se discutir criticamente as questões étnico-raciais, com-
preender do racismo e suas instâncias. É, também na escola, um dos primeiros 
espaços que se desconstroem estereótipos, preconceitos e práticas discrimina-
tórias. A escola tem este papel: formar o aluno para o exercício de cidadania. O 
que nos faz pensar quão grave é se isentar dessa responsabilidade. Mas do que 
isso, a escola ajuda o estudante a ler a si mesmo, conforme o depoimento da 
estudante que chamaremos aqui de M.

(...) Esse projeto ajudou a mudar o pensamento que eu tinha de mim mesma.... a eu me aceitar 
totalmente. Vamos dizer assim que nós estamos assistindo um filme de corrida e o personagem 
principal sempre vai ter um obstáculo, tem gente tentando tirar ele da corrida para ele não ganhar. 
Aí do nada um outro concorrente empurra ele para ele chegar na linha de chegada. A minha histó-
ria se baseia muito nessa linha, eu estava tentando chegar cruzar a linha de chegada, mas eu não 
estava conseguindo totalmente, mas esse projeto ele foi que me empurrou e fez eu chegar até lá e 
eu sou muito grata Professora Daiane, por trazer esse projeto para sala de aula (...)

A estudante M. compara o projeto a alguém que a “empurra” ou impul-
siona para a linha de chegada, linha que representa sua autoaceitação, muitas 
vezes dolorosa, difícil e cheia de obstáculos.

Stuart Hall (2005), ao falar sobre o processo de produção de identidades, 
diz que elas são formadas e transformadas repetidamente em relação como 
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. 
Sendo assim, a identidade é vista, “como um processo que não se dá apenas a 
começar do olhar de dentro, do próprio negro sobre si mesmo e seu corpo, mas 
também na relação com o olhar do outro, do que está fora. É essa relação tensa, 
conflituosa e complexa” (GOMES, 2012, p. 2) A identidade é entendida como 
uma construção social. Assim construir uma identidade negra em uma socie-
dade ainda discriminatória, preconceituosa e racista é uma difícil tarefa. No 
entanto, projetos como esse, que mostra o negro de maneira afirmativa - per-
mitem a construção de uma nova identidade por parte desses jovens – negras 
e negros - tornando-os mais seguros como relação a sua identidade racial. Nes-



se processo de desconstrução e reconstrução de sua própria identidade, a re-
presentatividade – sentimento de inclusão e pertencimento - tem um papel de 
suma importância. Isso fica claro, nesse trecho do depoimento das estudantes.

...eu tinha muitas bonecas brancas e comecei a achar que só pessoas brancas, loiras, de olhos 
azuis e cabelos lisos eram bonitas. Então, eu não me achava bonita, porque tinha cabelo cacheado. 
Quando eu tinha uns 9 anos, eu decidi alisar meu cabelo, porque assim eu... eu entraria naquele 
padrão... eu teria cabelo liso... eu seria bonita. Depois de tantos anos colocando química no meu 
cabelo e quebrando meu cabelo, eu decidi voltar a ter o cabelo natural. Quando eu tinha uns 13 
anos parei de dar química e deixei meu cabelo voltar ao natural. Esse projeto me ajudou a eu me 
aceitar totalmente. – M.
Eu quase que passei por um período desse... eu tipo que quis mudar meu cabelo, aí eu estraguei 
meu cabelo, ele era cacheado mas eu não queria isso, eu queria ele liso. Aí depois do projeto, eu 
refleti bastante, eu acabei mudando e me aceitei e, dessa forma, me libertei de que as pessoas têm 
que me aceitar... – B.

Crescer ouvindo que sua cor, sua pele, seu cabelo não são bonitos traz con-
sequências para a vida inteira. Destrói a autoestima de qualquer criança. Nesse 
aspecto, a minha infância se confunde com a das minhas estudantes. As bone-
cas, as princesas da Disney e as apresentadoras de programa infantil, todas 
tinham algo em comum: o estereótipo branco/europeu. Brancas, loiras e de 
azuis, representando a beleza angelical, quase sagrada. Tudo que não parecía-
mos ser. De forma bem violenta, nos obrigamos a nos encaixar num padrão que 
não nos cabe... tanta violência contra nosso próprio corpo a fim de nos aproxi-
mar ao máximo de branquitude que não é e nunca foi nossa, tentando ser outra 
pessoa, em outro corpo, com outra identidade.

Segundo Gomes (2008), o drama do cabelo crespo na sociedade brasileira 
é um reflexo do conflito racial vivido por pessoas negros e negras e brancos e 
brancas em nosso país. Por isso, mudar o cabelo pode significar a tentativa do 
negro de sair do lugar da inferioridade e submissão para assumir um senti-
mento de autonomia, expresso nas formas ousadas e criativas de usar o cabelo, 
como por exemplo, um black volumoso e alto e o uso de turbantes coloridos. 
Então, não é só “cabelo”, é a construção de identidades, identidade social, racial, 
de gênero, é a moldura de um corpo reexistente.

Mas do que cuidar da sua própria identidade e autoestima, a participa-
ção ativa e protagonista desses estudantes no projeto, permite que esses sejam 
multiplicadores de conhecimento crítico, conforme sugere este trecho dito por 
B. diante de vários olhos e ouvidos atentos.

A gente tem que mudar isso e se aceitar e se libertar de precisar que as pessoas nos aceitem na so-
ciedade... Algo que queria dizer muito para você, para todas as jovens que não sei se tá passando 
por esse período, é que vocês têm que se achar bela, tem que achar seu cabelo... tem que dizer 
que vocês são bonitas e a cor de vocês é Bela e a história do povo de você... então vocês têm que 
se orgulhar e aceitar quem você realmente é.



CONSIDERAÇÕES 

Em meio a uma sociedade marcada por desigualdades raciais e sociais, 
em que a mídia insiste em marcar os lugares e não lugares que nós – negros – 
podemos ocupar, é de extrema importante que as aulas de Língua Portuguesa 
deem espaço para se discutir tais questões na escola. O projeto de intervenção 
que desenvolvi ao longo dos meses teve esse objetivo: contribuir para que os 
estudantes de Açuzinho, que estão em minha sala de aula, pudessem mobi-
lizar suas capacidades de leitura, bem como perceber como são veiculadas e 
construídas as ideias que nos fazem ser quem somos, que influenciam a cons-
tituição de nossas identidades sociais e raciais. E através da leitura e releitura, 
esses sujeitos, durante as atividades desenvolvidas nas etapas no projeto de 
Letramento Negritude do Poder, puderam ressignificar seus papeis sociais que 
lhes são atribuídos. As produções de cartazes publicitários foi uma maneira 
que eles encontraram de refutar e resistir e reexistir a modelos cristalizados 
da hegemonia europeia e dizer o que dificilmente é dito nas instituições mi-
diáticas: nós – negros e negras – queremos e podemos ocupar os lugares que 
quisermos: da beleza, da dignidade, das profissões valorizadas e muitos outros. 
Lugares ainda historicamente não legitimados. Entender sua realidade social é 
o primeiro passo para encontrar possibilidades de mobilização social.

Ao idealizar um projeto de intervenção alguns resultados são esperados 
e mensurados. No entanto, outros vão além das nossas expectativas, vão além 
dos sujeitos envolvidos, alcançam outras escolas, outras famílias, outras rea-
lidades. Ouvi-los dizer que querem apresentá-los na escola que agora fazem 
parte, no ensino médio, ou dizer “meu cartaz está pendurado na minha sala de 
estar”, ou mandam mensagens dizendo “Pró, a senhora já viu o novo comercial 
daquela marca? Tem uma menina negra...”, prova que o projeto ultrapassou os 
muros da escola. B. disse em seu depoimento “A gente se transformou em pro-
fessores dentro da sala de aula.” Acrescentaria que se tornaram agentes de le-
tramento fora dela também. E que bom que isso ocorreu e continuar a ocorrer.

Resultados como esses mostram que sim, nós podemos fazer bons e signi-
ficativos projetos. Projetos que contribuam para que esses estudantes se tor-
nem escritores da sua própria história. Bem como, nos revela uma necessidade 
que urge, ressaltada pelas duas estudantes.

(...) Outra coisa importante é que esse assunto (RACISMO) seja falado dentro de sala, porque o 
período que eles... é um período de aprendizagem não importa a matéria, pode ser matemática, 
mas tem que ser falado. – B.
(...) Eu acho que todos os professores têm que trazer isso para sala, porque isso pode mudar o pen-
samento de outras pessoas, assim como mudou o meu e dos meus amigos. – M.



As estudantes chamam a todos nós - educadores – para nossa responsa-
bilidade: assumir um papel ativo por fomentar o debate sobre relações étni-
co-raciais em sala em aula e combater o racismo. As estudantes nos chamam 
para cumprirmos a Lei n° 10.639. Como dito, responsabilidade de todos, sem 
exceção. Denunciar e combater o racismo e dar visibilidade a nossa irmã negra 
e nosso irmão negro não poderá mais ficar de fora de meu papel como educa-
dora. Hoje, com um olhar mais apurado, percebemos a importância de olhar 
para cada turma como única, os estudantes que nelas estão, suas necessidades 
e sua realidade, e levá-las em consideração ao planejar as atividades. 

A escola pode sim ser o passaporte para poder pensar em outras possi-
bilidades, por ser uma instituição capaz de minimizar as disparidades sociais, 
quando se compromete com a educação de qualidade, mais igualitária e menos 
racista e quando prepara e equipa esse aluno para a guerra que ele enfrentará 
cotidianamente. Combater o bom combate é um dos papéis que a educação 
pode ensinar. A escola, principalmente por meio da leitura, pode mesmo ajudar 
a construir outras identidades, a exercer novas funções sociais e pavimentar 
novos espaços na sociedade, onde antes sua presença era impedida, cerceada. 
Mas quando dizemos A ESCOLA, não estamos nos referindo a uma instituição 
distante. Embora outros tenham deveres e responsabilidades para com a edu-
cação, talvez nunca o façam, por uma questão de conveniência, mas isso não 
nos exime de nossa responsabilidade. Pois, agora entendemos que nós somos 
a escola.
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O GÊNERO MEMÓRIA NA PRODUÇÃO 
ESCRITA DE DISCENTES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL: 
a constituição discursiva de identidades66
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INTRODUÇÃO

Alguns estudos, assim como os de Halbwachs (1990), assinalam que a me-
mória individual nutre-se de lembranças partilhadas coletivamente por mem-
bros dos grupos sociais dos quais o indivíduo faz parte, convertendo-se de me-
mória individual para memória coletiva.

Levando em conta princípios como esse e motivados pelo concurso Olim-
píada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro70, elaboramos, com a finali-
dade de escrever uma dissertação para o Programa de Mestrado Profissional 
em Letras (PROFLETRAS), um projeto, cujo objetivo era desenvolver uma pro-
posta de intervenção com o gênero memórias, junto a alunos do Ensino Funda-
mental de uma escola pública de João Pessoa-PB. Nos enunciados das produ-
ções textuais resultantes do projeto, pudemos vislumbrar marcas que indicam 
o contexto sociocultural em que vivem os discentes participantes da pesquisa, 
tais como costumes e valores vigentes em seus círculos familiares, que podem 
constituir-se em fatores de formação de suas identidades. 

66 Uma versão modificada desse texto foi aceito para publicação, prevista para dezembro de 2018, na revista 
Educação e Linguagens.
67 Mestre em Letras pelo PROFLETRAS/UFPB. Professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio.
68 Doutora em Linguística pelo PROLING/UFPB. Professora do Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS/
UFPB. 
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Desse modo, uma das questões contempladas pelo processo investigati-
vo que trouxemos para esse trabalho é: como discursividades que compõem 
os textos produzidos pelos alunos podem revelar indícios socioculturais que 
contribuem para a formação de suas identidades? A partir dessa indagação, 
objetivamos analisar, nos textos produzidos pelos alunos, discursividades que 
produzem efeitos de sentidos acerca do contexto sociocultural do círculo fami-
liar dos alunos como fatores constitutivos de identidades. 

Para levar os alunos à produção dos textos de memórias, fizemos uso do 
procedimento sequência didática, através do qual os discentes conheceram e 
produziram textos nesse gênero. Durante o processo, os orientamos a relatar, 
em 1ª pessoa, lembranças de fatos e acontecimentos vivenciados por alguém do 
seu círculo familiar, lembranças essas que propiciaram a escrita e reescrita de 
textos no gênero Memórias, produzidos durante uma sequência de atividades/
módulos.

Como aporte teórico sobre o gênero Memórias literárias, utilizamos os tra-
balhos de Aragão (1992) e Beth Marcuschi (2012). Além deles, nos valemos de 
estudos que tratam as memórias como fator que está intrinsecamente ligado 
à construção da identidade, a exemplo de Bosi (1998), Halbwachs (1990), Le 
Goff (1990), Candau (2011), Pollak (1992) e Souza (2014). Recorremos ainda a 
concepções de discurso e interdiscurso (ORLANDI, 2012), advindas da Análise 
de Discurso francesa (AD).

As seções deste artigo distribuem-se em aporte teórico sobre as memórias 
e suas implicações na construção de identidades; o percurso metodológico que 
levou os alunos à produção dos textos; a análise, a partir de concepções de dis-
curso e interdiscurso, de recortes de algumas produções, destacando a relação 
entre os fatores memória e identidade; e as considerações finais.

O GÊNERO MEMÓRIAS: CARACTERÍSTICAS 

De acordo com Maurice Halbwachs, as lembranças individuais de um indi-
víduo estão sempre relacionadas as dos grupos sociais dos quais ele participa, 
pois “[...] A sucessão de lembranças, mesmo daquelas que são mais pessoais, 
explica-se sempre pelas mudanças que se produzem em nossas relações com 
os diversos meios coletivos [...]”. Ou seja, explica-se, “em definitivo, pelas trans-
formações desses meios, cada um tomado à parte, e em seu conjunto” (HALB-
WACHS, 1990, p. 51). Desse modo, vemos que a definição de memória, apesar 
de possuir natureza individual, conserva sempre um caráter social. 

Ao discutir o conceito de memória em seu artigo “Memórias Literárias na 
modernidade”, Maria Lúcia Aragão (1992) afirma que a definição de memória 
perpassa por diversos campos de estudos, dentre eles a História, a Medicina, a 



Psicologia, a Antropologia, a Sociologia, a Linguística e a Literatura, e recobre um 
vasto campo semântico que abrange vários fatores, tais como biológicos, cogni-
tivos, socioculturais, afetivos, linguísticos e literários (ARAGÃO, 1992, p. 33-34). 

Aragão (1992) relaciona os sentidos das palavras memória e lembrança 
aos verbos lembrar ou recordar e ressalta que, apesar de possuírem raízes di-
ferentes, esses itens lexicais possuem campos semânticos semelhantes, uma 
vez que remetem a fatos e acontecimentos, geralmente marcantes no passado 
de uma pessoa. Uma definição que se assemelha a de Aragão (1992) sobre a 
memória é proposta por Jacques Le Goff, para quem

A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a 
um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informa-
ções passadas, ou que ele representa como passadas (LE GOFF, 1990, p. 423).

Vemos, aqui, que Le Goff, assim como Aragão, associa a memória ao ato de 
lembrar ou recordar acontecimentos vividos pelo homem no passado.

Para Aragão (1992), é essa noção que vai perpassar o gênero narrativo 
que recobriu, inicialmente, textos produzidos fora da esfera literária e, poste-
riormente, obras de cunho literário, que enfatizam a descrição de experiências 
pessoais e revelam as impressões do narrador, através do relato de fatos pas-
sados que são trazidos à tona e são moldados por um tratamento estético e 
subjetivo. Segundo Aragão (1992, p. 35):

Na elaboração literária de uma vida, o autor realiza um incessante diálogo entre o passado e o pre-
sente, colocando em cena a elaboração de seu ser pessoal, na procura das significações contidas 
nos fatos passados. Diríamos que o memorialista faz uma segunda leitura do tempo vivido ou... 
perdido. 

A afirmação da autora encontra respaldo nos estudos de Halbwachs 
(1990), para quem a lembrança reconstrói o passado a partir de dados do pre-
sente e de outras reconstruções anteriores, nas quais as imagens do passado 
manifestam-se de forma alterada.

Uma outra marca do texto de memórias é o seu teor histórico e cultural, 
uma vez que, segundo Ecléa Bosi (1998, p. 89), “a função da memória é o co-
nhecimento do passado que se organiza, ordena o tempo, localiza cronologi-
camente”. O texto de memórias constitui-se, então, num indicativo não só de 
lembranças ou recordações individuais, mas também de referentes históricos 
e culturais coletivos, uma vez que, de acordo com Halbwachs (1990, p. 51), 
“[...] cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva”. O 
autor ainda assinala “que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu 
ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com 
outros meios”. (HALBWACHS, 1990, p.51) 



Outra característica da obra memorialista, segundo Aragão (1992), é que 
essa apresenta também um tratamento especial no uso da linguagem e maior 
liberdade imaginativa, por constituir um gênero pertencente à esfera literária. 

As Memórias Literárias são, portanto, de acordo com Diana Ribeiro Gui-
marães (2013, p. 16-17), 

[...] uma busca de recordações por parte do eu-narrador com o intuito de evocar pessoas e acon-
tecimentos que sejam representativos num momento posterior, no qual ele escreve. [...] O eu, 
descrito, é um eu visto pelo autor e esse eu é o que realmente interessa à literatura, pois é dele que 
a linguagem se ocupa ou cria. 

Nesse sentido, no texto de memórias, é o “eu-narrador” que evoca fatos 
e acontecimentos do passado, por meio de uma linguagem subjetiva71, que 
expressa seus sentimentos e impressões em relação ao momento descrito ou 
organiza as experiências de outra pessoa, contadas através de entrevista, “in-
terpretando-as e imprimindo-lhes um toque de inventividade”, como diz Gui-
marães (2013, p.17-18). Nesse sentido, no gênero memórias, a escolha do lé-
xico é uma das marcas características do seu estilo e permite identificar os 
recursos linguísticos utilizados pelo autor para descrever objetos, pessoas lu-
gares ou expressar e provocar, no leitor, sentimentos, sensações e estados de 
espírito, como o emprego de adjetivos, e o uso de linguagem conotativa por 
meio de figuras de linguagem. 

O estilo do texto de memórias caracteriza-se ainda, por pertencer à esfe-
ra literária, por fazer uso de recursos que evidenciam a sua expressividade e 
subjetividade. Assim sendo, um dos traços marcantes dos textos da esfera lite-
rária é a função estética da linguagem, que, como sugere Gedoz e Costa-Hubes 
(2010), visam à expressão pessoal dos sentimentos e emoções, em oposição à 
função utilitária, que objetiva informar, convencer ou explicar algo. 

MEMÓRIA E DISCURSO: FORMAÇÕES DISCURSIVAS E 
IDEOLÓGICAS

Analisar as marcas discursivas que permeiam os relatos e integram a me-
mória discursiva dos narradores, produzindo efeitos de sentido que revelam 
traços ideológicos e culturais, é um fator essencial para entender como a me-
mória pode constituir-se em fator identitário. Para isso, buscamos alguns con-
ceitos trabalhados pela Análise de Discurso de filiação francesa (AD), a exem-
plo de memória discursiva, interdiscurso e formação ideológica.

71 Segundo Guimarães (2013, p. 18), a linguagem adquire caráter subjetivo nos gêneros que pertencem à esfera 
literária por estes não terem como foco a informação, mas sim os sentimentos e impressões das personagens.



Segundo Orlandi (2012), na análise do discurso, compreende-se a língua 
fazendo sentido, trabalhando simbolicamente, representando a história social 
do homem. Leva-se em consideração os modos de produção da linguagem, ana-
lisando as relações existentes entre a língua e os sujeitos falantes, bem como as 
condições de produção em que o dizer é produzido.

Discutir algumas noções básicas discutidas pela AD é essencial para en-
tender como se dá esse trabalho da língua em movimento. A princípio, temos o 
conceito de memória discursiva, que é um dos aspectos centrais analisado por 
Michel Pêcheux, estudioso para quem 

A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ser lido, 
vem restabelecer os implícitos (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos cita-
dos e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em 
relação ao próprio legível. (PÊCHEUX, 1995, p. 52)

Pêcheux destaca que o discurso é constituído por lembranças e esqueci-
mentos de outros discursos e os sentidos se constroem a partir do confronto 
com outros sentidos. Por sua vez, a memória discursiva, denominada por Pê-
cheux como interdiscurso, caracteriza-se por um saber correspondente a algo 
dito anteriormente, que faz com que nossas palavras tenham sentido e deli-
neiem os discursos.

Orlandi (2012), explicita o conceito de interdiscurso de Pêcheux e afirma 
que o sujeito está ligado a esse saber discursivo, que não é aprendido, mas é 
motivado pela ideologia e pelo inconsciente. Para a autora, o sentido é algo 
inerente ao próprio sujeito, uma vez que

Sujeito e sentidos se configuram ao mesmo tempo e é nisto que consistem os processos de identi-
ficação [...] identificamo-nos com certas ideias, com certos assuntos, porque temos a sensação de 
que eles ‘batem’ com algo que temos em nós. Ora este algo é o que chamamos de interdiscurso, 
o saber discursivo, a memória dos sentidos que foram se constituindo em nossa relação com a lin-
guagem. (ORLANDI, 2012, p. 206)

Nesse sentido, a memória discursiva é composta com o interdiscurso e os 
enunciados pré-construídos são acionados na formação discursiva dos sujei-
tos, que, ao produzirem efeitos de sentidos, mantém ligações com o que foi dito 
anteriormente, ou seja, com sua memória discursiva. Isso significa dizer que 
um enunciado pode reconfigurar-se a partir de outros discursos e surgir em 
outra época e em outro lugar, porque ele é, conforme a autora, um já dito que 
ficou na memória discursiva.

Segundo Orlandi (2012), a formação discursiva, que tem como recortes os 
interdiscursos, seria, então, “aquilo que numa formação ideológica dada – ou 
seja, a partir de uma conjuntura sócio histórica dada – determina o que pode e 
deve ser dito” (ORLANDI, 2012, p. 43). Desse modo, para a autora, o sentido das 



palavras empregadas pelo individuou é determinado pela posição ideológica 
que ele assume, uma vez que há ideologia em qualquer posicionamento. Logo, 
no discurso os sentidos são definidos ideologicamente, já que as formações 
discursivas coincidem com as formações ideológicas. Para Orlandi (2012), os 
discursos são articulados a outros discursos cuja articulação é controlada pelo 
interdiscurso, caracterizando as formações discursivas.

A nossa proposta nesse trabalho é analisar, então, nas memórias produzi-
das pelos alunos a partir de relatos de seus familiares, as formações discursivas 
que se constituem em fatores de formação e afirmação de identidades.

MEMÓRIA E IDENTIDADE: A CONSTRUÇÃO DE TRAJETÓRIAS 
SOCIAIS

Halbwachs (1990) descreve a memória sob dois pontos de vista: como 
sendo a percepção de lembranças de fatos vivenciados comumente pelos mem-
bros de um grupo sob o ponto de vista individual – a memória individual; – e a 
memória compartilhada pelos indivíduos dentro de um grupo – memória cole-
tiva. Desse modo, as lembranças individuais devem ser analisadas levando-se 
em consideração o contexto social que as ocasionaram, como o grupo e o am-
biente aos quais pertence o indivíduo. Para esse autor, até as lembranças estri-
tamente individuais remetem sempre a um grupo, uma vez que “nossas lem-
branças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo 
que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com 
objetos que só nós vimos”. Com essa compreensão, o autor conclui: “É porque, 
em realidade, nunca estamos sós.” (HALBWACHS, 1990, p. 26).

Além de Halbwachs, Ecléa Bosi afirma que as lembranças ajudam a re-
construir quadros de uma época, uma vez que 

É a essência da cultura que atinge a criança através da fidelidade da memória. Ao lado da escrita, 
das datas, da descrição de períodos, há correntes do passado que só desapareceram na aparência. 
E que podem reviver numa rua, numa sala, em certas pessoas como ilhas efêmeras de um estilo, de 
uma maneira de pensar, sentir falar, que são resquícios de outras épocas. (BOSI, 1998, p. 75)

Assim, as lembranças se renovam constantemente, podendo reconstruir 
o passado e a memória, não apenas de um indivíduo, mas de todo o seu grupo 
social. Para Halbwachs (1990), a memória pode ser moldada pelo meio social 
a que está exposta por interagir constantemente com esse maio (HALBWACHS, 
1990, p. 98).

Souza (2014) e Candau (2011) veem a memória como um instrumento 
que permite ao passado atuar no presente através das lembranças, podendo 
ser considerada como fonte de referentes identitários, uma vez que permite 



que o indivíduo reveja sua posição no presente a partir da apropriação de ima-
gens do passado. Dessa forma, vemos que memória e identidade estão estreita-
mente relacionadas, pois, segundo Candau (2011), “não existe um verdadeiro 
ato de memória que não esteja ancorado nos desafios identitários presentes” 
(CANDAU, 2011, p. 150).

Pollak (1992, p. 204) também traz a concepção de que “há uma ligação 
fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade”, 
uma vez que, para o autor, a identidade é a imagem que o indivíduo constrói de 
si mesmo, para si e para os outros e a memória é um elemento constituinte do 
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 
ela é igualmente um fator extremamente importante do sentimento de conti-
nuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de 
si (POLLAK, 1992).

Em consonância com essa concepção, Candau (2011) afirma que “a me-
mória é a identidade em ação” e assume o papel de modelador já que o ato de 
rememorar promove uma revisão crítica na maneira como o indivíduo se per-
cebe e se mostra aos outros, influenciando na forma de identificação do sujeito. 
Desse modo, para Candau (2011, p. 16), “memória e identidade se conjugam, 
se nutrem mutuamente, [...]”. Ou seja, a memória molda a nossa identidade da 
mesma forma que a modelamos, constituindo-se numa dialética indissociável.

PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa foi executada em uma turma do 9º ano do Ensino do Ensino 
Fundamental, de uma escola pública municipal de João Pessoa–PB, com 31 alu-
nos, com faixa etária entre 13/14 anos. Os alunos participantes residem no 
entorno da escola onde foi realizada a pesquisa, sendo a maioria proveniente 
de famílias de comunidades com baixa renda. 

Os dados gerados são originários de uma pesquisa-ação, com abordagem 
qualitativa e de natureza intervencionista e descritiva, e foi desenvolvida atra-
vés de uma proposta que partiu do procedimento sequência didática, proposto 
por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), e contou com os seguintes passos:

Apresentação da situação inicial – em que foi apresentado aos alunos o 
propósito do projeto e, na sequência, foram realizadas atividades de leitura e 
análise de textos no gênero em questão, para que eles tivessem o primeiro con-
tato com o mesmo e fossem informados das condições produção de um texto 
de memórias.

Produção inicial – foi solicitado aos discentes que produzissem textos no 
gênero memórias, a partir da conversa com alguém de seu convívio familiar, 



como foi definido nas condições de produção, expostas na apresentação da si-
tuação inicial. Essa produção serviu de base para trabalhar os elementos cons-
titutivos do gênero Memórias presentes nas produções dos alunos e verificar 
que fatos ou fenômenos sociais e culturais seriam resgatados em seus textos.

Os módulos – após a análise da produção inicial, foram preparados quatro 
módulos, a partir das maiores dificuldades apresentadas pelos alunos no que 
tange à compreensão dos elementos constitutivos do gênero. Os dois módulos 
iniciais foram destinados a trabalhar as características e a estrutura do gêne-
ro memórias, além da observação dos valores, costumes e tradições presentes 
nos textos desse gênero. No terceiro e quarto módulos, trabalhamos as dificul-
dades de ordem linguística apresentadas na produção inicial ou sugeridas pe-
los próprios alunos. 

Produção final - após termos trabalhado as principais dificuldades apre-
sentadas pelos alunos na produção inicial, solicitamos que eles retomassem 
a primeira versão de seus textos e os reescrevessem, considerando as orien-
tações que foram dadas nos módulos anteriores, resultando, assim, na escrita 
final do texto de memórias.

Dos textos resultantes da produção final, traremos aqui recortes de textos 
cujas discursividades evidenciam costumes, valores e tradições atinentes ao 
relacionamento familiar, relações afetivas (namoro), brincadeiras de infância e 
trabalho infantil, que permeiam seu convívio familiar e que contribuem para a 
formação de suas identidades.

PERCURSOS ANALÍTICOS: DISCURSIVIDADES  

Para traçar o percurso analítico, seguimos trajetos temáticos que eviden-
ciam sentidos nos textos relacionados ao relacionamento com os pais, ao modo 
de namorar, às brincadeiras de infância e à visão sobre o trabalho infantil.

Mais do que traduzir relatos sobre fatos e acontecimentos vividos ou pre-
senciados por seus familiares, as discursividades que perpassam os enunciados 
dos textos produzidos pelos alunos trazem marcas discursivas que constituem 
sentidos acerca de costumes e valores socioculturais cultivados nos meios so-
ciais em que eles vivem e que podem, como já afirmado anteriormente, cons-
tituírem-se em marcas identitárias. É o que podemos observar nos trechos em 
que o participante descreve o seu relacionamento com os pais, ilustrados aqui 
com excertos dos textos de Marcela e Maria72:

Marcela: Naquela época, o relacionamento com meus pais era muito bom, sempre os respeitei e 
sempre fui obediente.

72 Utilizamos nomes fictícios para preservar a identificação dos alunos.



Maria: O relacionamento com meus pais era tranquilo, nunca dei trabalho. (...) Antigamente havia 
um respeito absoluto entre pais e filhos; hoje, isso é raridade. Os jovens de hoje se acham superio-
res a tudo e a todos, não respeitam mais ninguém. 

Enunciados como esses mostram que os itens lexicais “respeito” e “obe-
diência” foram recorrentes nos textos dos alunos, produzindo efeitos de sen-
tidos acerca de valores que norteiam ou nortearam a educação dos sujeitos 
envolvidos na narrativa. Algumas vezes, os narradores utilizam recursos lin-
guísticos que apontam efeitos de sentidos que expressam a forma de relacio-
namento entre pais e filhos e ainda assinalam a comparação com os modelos 
atuais, conforme apreendemos no dizer de Maria: Antigamente havia um res-
peito absoluto entre pais e filhos; hoje, isso é raridade. Isso nos faz perceber o 
papel modelador da memória, em consonância com Candau (2011), já que a 
narradora, em seus relatos, se utiliza de mecanismos linguísticos que tradu-
zem considerar como algo negativo o fato dos “jovens de hoje não respeitarem 
mais ninguém”. O advérbio “hoje” realça o contraponto, revelando ainda uma 
posição crítica em relação aos fatos narrados, posição talvez justificada por um 
conjunto de fatores ideológicos relacionados aos papeis hierárquicos constitu-
tivos do meio familiar. 

Pudemos ainda perceber indícios de valores socioculturais, a partir de 
marcas linguístico discursivas presentes nos textos em que os narradores re-
latam como se davam os relacionamentos afetivos da época mencionada pelos 
entrevistados, como mostra este trecho do texto de Lúcia,:

Lúcia: O namoro naquela época era um namoro que se tinha respeito, e na sala ficava meu pai e 
minha mãe, eu e meu namorado no sofá, nós não podíamos nos beijar na frente deles, só lá fora ou 
no terraço. Eu não podia sair com ninguém, só com meus pais ou namorado. O namoro de hoje em 
dia está muito perigoso, pois tem namorado que mata a namorada só porque ela conversou com ele 
e disse que não está dando muito certo, mudou muito o namoro.

Mais uma vez, atentamos para o emprego da palavra “respeito” produzin-
do efeitos de sentidos que caracterizam o modo de namorar considerado ideal 
pela narradora, revelando sua formação ideológica em relação ao fato relatado. 

Nos trechos abaixo, a menção ao contexto sociocultural em que vivem os 
alunos quando eles descrevem, especificamente, os modos de brincar de seus 
familiares, também é marcada por meio dos mecanismos discursivos utilizados:

Olívia: Muitas coisas mudaram dessa época até hoje, pois antigamente a gente tinha mais seguran-
ça para brincar nas ruas. Quando os pais deixavam, podíamos ir para a praça, se encontrar com as 
amigas e ficar paquerando os meninos que passavam, tudo muito divertido. Hoje, já não se pode 
mais fazer isso. 
Carla: Eu vivi em uma época em que as brincadeiras na minha infância “reinavam”. Eram simples 
mas reuniam a galera da rua; antes era pula-corda, amarelinha, ser cozinheira, esconde-esconde, 
pega-pega, mas hoje as crianças só pensam em ficar nos celulares.



Paulo: Nos dias de hoje as coisas estão muito diferentes. Nós não podemos ajudar nossos pais, 
trabalhando. Hoje em dia isso é ‘exploração de menor’ e não vemos com frequência aquelas brin-
cadeiras do meu tempo de infância, que eram muito sadias.

Nesses trechos, vê-se que, mais do que descrever como eram as brincadei-
ras de outrora, os narradores descrevem costumes, com usos de mecanismos 
linguísticos que definem suas formações discursivas em relação aos fatos nar-
rados. Assim, no falar de Olívia, percebemos um tom de nostalgia quando ela 
relata que as crianças tinham mais segurança para brincar na rua e que tudo 
era mais divertido. Nas falas de Carla e de Paulo, há efeitos de sentidos que tra-
duzem um tom crítico quando a primeira afirma que viveu numa época em que 
as brincadeiras “reinavam” e que hoje as crianças brincam mais nos celulares 
e computadores, e quando o segundo diz que, no seu tempo, “as brincadeiras 
eram muito sadias”, nos fazendo inferir que as de hoje não o são.

Desse modo, verifica-se que as formações discursivas, presentes nos enun-
ciados das memórias relatadas, expressam valores culturais e ideológicos do 
meio social em que vivem os alunos. Esses valores são acentuados pelo uso de 
alguns elementos linguísticos que evidenciam traços identitários dos membros 
inseridos no convívio familiar dos discentes.

PALAVRAS FINAIS

Podemos concluir que as interdiscursividades trazem indícios de elemen-
tos socioculturais elaboradores de identidades do familiares dos alunos, uma vez 
que, como nos lembra Candau (2011), permitiram que as pessoas por eles entre-
vistadas recorressem a imagens do passado e se posicionassem, a partir de sua 
posição discursiva e ideológica, frente a essas imagens no presente, revelando 
valores que foram repassados aos filhos. Isso confirma a afirmação de Orlandi 
(2012) de que “o discurso é a materialidade específica da ideologia”, ou seja, os 
sentidos dos enunciados são construídos ideologicamente e apreendidos pelos 
produtores dos textos. No caso dos alunos envolvidos na pesquisa, compreende-
mos que posições discursivas de seus familiares, face às memórias relatadas, po-
derão repercutir na constituição de suas identidades, pois é no ambiente familiar 
que o sujeito recebe as primeiras memórias compartilhadas. Não poderíamos 
finalizar sem evidenciar a relevância do trabalho com o gênero memórias não 
só para desenvolver a capacidade leitora, mas também para contribuir para a 
formação e afirmação da identidade dos alunos envolvidos no projeto.
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REPRESENTAÇÕES SOBRE O 
TRABALHO DO PROFESSOR: 
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repercutiram a nova política nacional de 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ao longo da história, as concepções de “trabalho” têm sofrido várias mu-
danças. Nesse sentido, Machado (2007) nos alerta sobre o fato de que, atual-
mente, a concepção preponderante na sociedade está diretamente ligada à ló-
gica do mercado, que herda a visão fordista/taylorista de trabalho como tarefa 
a ser executada, a fim de gerar a produtividade de bens materiais e lucro.

Essa visão acaba influenciando também a concepção do trabalho do pro-
fessor e a maneira como a sociedade, os órgãos reguladores e as pesquisas 
constroem suas representações acerca desse ofício. Assim, somos levados a 
refletir sobre até que ponto, nós, professores, no exercício da nossa profissão, 
somos verdadeiros trabalhadores e não meros executores das prescrições a 
nós interpostas, as quais são impregnadas de representações sobre o trabalho 
historicamente construídas. 

Contrariando essa tendência em que prevalece uma visão tecnicista e prag-
mática do que é o trabalho docente (e, por conseguinte, o papel do professor), 
mencionamos os estudos voltados ao ensino desenvolvidos por pesquisadores 
em Linguística Aplicada, influenciados pelas Ciências do Trabalho, em especial 
os vinculados aos pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo So-
ciodiscursivo (ISD). Nessa linha, o agir e a linguagem têm papel fundamental 
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no desenvolvimento humano e o trabalho do professor é investigado conside-
rando-se os diversos elementos inerentes a sua complexidade. 

Nesses casos, ao se referir ao trabalho de ensino, é necessário considerar 
que se trata de uma atividade instrumentada e direcionada aos outros (alunos, 
instituição, pais e outros profissionais), socialmente situada e mediada por ob-
jetos. Assim, respaldados nessa visão diferenciada do trabalho do professor e 
baseados nos constructos teóricos do ISD e das Ciências do Trabalho, nesse 
estudo, analisamos as representações que se perpetuam acerca do trabalho do 
professor e do trabalho de ensino, a partir da análise de trechos de textos que 
repercutiram a nova Política de Formação de Professores (PNFP/MEC/2017).

Tais representações trazem importantes informações acerca dos discur-
sos que comprometem as abordagens desse trabalho, seja nas pesquisas cien-
tíficas sobre a temática, seja na elaboração de políticas públicas que envolvem 
a formação de professores.

Assim, partindo da realidade ora contextualizada, nesse estudo, tomare-
mos como objeto de análise os seguintes textos: 

●  Apresentação oficial do PNFM/MEC/2017, publicada no portal do 
MEC (Apresentação em Power Point)75; 

●  Entrevista do Ministro de Educação José Mendonça Filho, em ocasião 
lançamento da PNFM/MEC/201776; 

●  Entrevista com o professor Dr. Ocimar Alavarse, professor da Facul-
dade de Educação da Universidade de São Paulo – FEUSP77; 

●  Manifesto de entidades científicas da área educacional do Brasil78. 

A escolha desse recorte de textos deu-se devido à visibilidade que tiveram 
na mídia no período de lançamento da política de formação de professores, 
em 2017, bem como porque constituem-se como representativos de diferentes 
instâncias educacionais do país, nas quais supomos estar presentes represen-
tações importantes acerca do trabalho do professor.
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1. TRABALHO DO PROFESSOR, REPRESENTAÇÕES E O ISD: 
SITUANDO CONCEITOS

De acordo com Miller (2013), em termos gerais, as representações que 
aparecem acerca do trabalho do professor são resultados de pesquisas pres-
critivas que geram uma reflexão profissional a serviço da produtividade, do 
autoritarismo dos sistemas educacionais e do isolamento do professor. 

Na prática, como professores em exercício do nosso trabalho, o trabalho 
de ensino, muitas vezes, nos vemos bitolados a uma “linha de produção em 
série e de massa” (Antunes, 1995, p.18, apud Machado, 2007) adequando-nos 
à produção da lógica do mercado. Nas escolas, temos que nos adequar constan-
temente às exigências dos órgãos reguladores da Educação e é de nossa inteira 
responsabilidade “preparar” os alunos para ter “bom desempenho” nas avalia-
ções internas e externas. Essa tendência é reflexo direto de uma série de refor-
mas aplicadas sobre os sistemas educacionais aos quais estamos submetidos e 
para os quais foi transposta a lógica do mercado (MACHADO, 2007).

A abundante literatura existente sobre as práticas do professor indicia 
que, há muito tempo, o “ensinar” vem sendo estudado por diversas pesquisas 
nas áreas das Ciências Humanas, sobretudo na área de Educação, o que revela 
uma preocupação constante em se investigar seu metier. Entretanto, no cená-
rio que contextualizamos acima, a preocupação desses estudos tem se limitado 
a analisar os diversos contextos de ensino e classificá-los como “adequados” 
ou “inadequados” na busca de se compreender o que ocorre dentro das salas 
de aula e o que poderia determinar o (in)sucesso da aprendizagem dos alunos.

Nessas pesquisas, o ensino é abordado sob diferentes perspectivas e, em 
muitas delas, historicamente, tem-se desconsiderado esse agir docente como 
um “verdadeiro trabalho”79 que deve ser abordado sob uma perspectiva mais 
ampliada (MACHADO, 2007). Desse modo, tende-se a subestimar a complexi-
dade das condutas dos professores e das suas situações de trabalho, apresen-
tando-se descrições insuficientes e tendenciosas, que também podem originar 
representações equivocadas sobre o agir docente. 

De acordo com Bueno (2007), nas pesquisas da tradição positivista, numa 
perspectiva bem pragmática, 

estudava-se o ensino a fim de se obter os indicadores de sua eficácia ou da competência do profes-
sor para, consequentemente, se poder melhorar o ensino e, quando preciso, alterar-se a formação 
dos professores. (BUENO, 2007, p. 32)

79 Aquele que engaja a totalidade do humano e potencializa o desenvolvimento de suas capacidades. (MACHADO, 
2007, p.78) 



Dessa visão, decorre a compreensão de que o trabalho do professor dever 
ser pensado a partir, apenas, dos indicadores de desempenho de aprendizagem 
dos alunos, o que corrobora a visão de mercado, mencionada anteriormente. 

Contudo, em oposição a tais abordagens, Amigues (2004), ao tratar do ofí-
cio do professor sob a perspectiva do ISD, reflete sobre a complexidade envolta 
nessa questão e afirma que a atividade do professor é uma ação coletiva (não 
individual), é “o reflexo da construção de uma história”, na qual o sujeito rela-
ciona diversos objetos e faz acordos consigo mesmo. Desse modo, o trabalho do 
professor é caracterizado pela constante negociação com os alunos, um engaja-
mento dialógico entre todos os partícipes do cenário educacional.

Esse autor ainda destaca que, apesar de ser comumente confundido, o tra-
balho do professor não pode ser visto como sinônimo do trabalho de ensino, 
uma vez que este é apenas uma parte daquele. Assim, faz-se necessário com-
preender que a função do professor contempla inúmeras outras atividades, 
além de ensinar. 

Na mesma linha de raciocínio, Machado (2007) define o trabalho do pro-
fessor como uma atividade situada, prefigurada, mediada, interacional, in-
terpessoal, transpessoal, conflituosa e fonte de a aprendizagem de novos co-
nhecimentos e para o desenvolvimento de capacidades do trabalhador. (Cf. 
MACHADO, 2007, p.91-92)

Por conseguinte, de acordo com Bueno (2007), o ISD considera ainda que 
existem elementos constitutivos da atividade do professor (as prescrições, as 
regras de ofício, os coletivos e as ferramentas) que não podem ser desconside-
rados nas abordagens dessa atividade.

Nesse sentido e retomando Amigues (2004), é necessário considerarmos que 

A atividade do professor dirige-se não apenas aos alunos, mas também à instituição que o emprega, 
aos pais, a outros profissionais. Ela também busca seus meios de agir nas técnicas profissionais que 
se constituíram no decorrer da história da escola e do ofício de professor. Em outros termos, a ativi-
dade não é a de indivíduo destituído de ferramentas, socialmente isolado e dissociado da história. 
(AMIGUES, 2004, p. 41)

Sendo assim, ao tratar do trabalho de ensino, deve-se levar em conta que 
ele é uma atividade instrumentada e direcionada aos outros (alunos, institui-
ção, pais e outros profissionais), socialmente situada e mediada por objetos, 
pois, de uma maneira mais ampla, “o objeto da atividade do professor consiste 
em organizar um meio de trabalho coletivo dos alunos para instaurar neles 
uma relação cultural com um objeto de conhecimento”. (AMIGUES, 2004, p. 50). 

Dada a natureza complexa do trabalho docente e o rigor que sua análise 
nos impõe, mencionamos ainda uma importante consideração feita por Ami-
gues (2004, p.51), ao afirmar que: “A aprendizagem escolar não se esgota na 



atividade que a gera, assim como o trabalho do professor não pode ser analisa-
do a partir do desempenho escolar dos seus alunos”. 

Tal posicionamento nos leva a perceber a urgência da discussão acerca do 
cenário atual do nosso país no que tange às políticas públicas para a Educação, em 
especial, para a formação de professores. É preciso refletir sobre as concepções 
de trabalho do professor subjacentes a essas políticas, para que possamos nos 
situar criticamente como profissionais de ensino em um país que traz consigo o 
histórico de desvalorização do trabalho do professor em todas as suas nuances. 

Por conseguinte, sobre a noção de representações, é importante esclarecer 
que, na perspectiva do ISD, elas são produto de uma reformulação coletiva, fru-
to da interface de representações individuais e coletivas (BRONCKART,1999). 
Nessa perspectiva, considera-se que os fatos da linguagem são tidos como ves-
tígios das condutas humanas socialmente contextualizadas, pois 

as entidades linguísticas têm a propriedade de absorver as representações construídas pelos hu-
manos em suas relações diretas com o mundo (representações, por princípio, idiossincráticas ou 
vindas do mundo vivido) e as transformar em representações comuns ou públicas. Ainda que essas 
representações encontradas na linguagem não sejam um retrato fiel do que o sujeito pensa, elas 
nos mostram algumas ideias que já estão legitimadas em seu grupo e, portanto, conseguem ser 
veiculadas pelas unidades linguísticas escolhidas. (BUENO, 2007, p. 58, grifo nosso). 

Assim, partindo do contexto supracitado e tomando como base as concep-
ções ora apresentadas, nos propomos analisar as representações do trabalho 
do professor e do trabalho de ensino, perpetuadas em textos que repercutiram 
a nova Política de Formação de Professores (PNFP/MEC/2017).

2. REPRESENTAÇÕES SOBRE O TRABALHO DO PROFESSOR: 
APONTAMENTOS A PARTIR DA ANÁLISE DE TEXTOS QUE 
REPERCUTIRAM A PNFP/MEC/2017 

A nova Política de Formação de Professores (PNFP/MEC/2017) a que nos 
referimos nesse estudo foi lançada no segundo semestre do ano de 2017 e foi 
amplamente divulgada na mídia, causando diferentes reações entre os profis-
sionais da educação. Ao noticiar a PNFP/MEC/2017, o MEC afirma que, 

a política (...) abrange desde a criação de uma Base Nacional Docente até a ampliação da qualidade 
e do acesso à formação inicial e continuada de professores da educação básica. (...). Os princípios 
da Política Nacional de Formação de Professores consistem na maior colaboração entre União, re-
des de ensino e instituições formadoras; maior articulação entre teoria e prática em cursos de 
formação de professores e domínio sistêmico da BNCC, além de uma visão sistêmica e articulação 
entre instituições formadoras e escolas de educação básica. (MEC, 2017)

Inicialmente, é preciso ressaltar que, na propositura dessas políticas, te-
mos a materialização de uma situação em que superiores hierárquicos, que 



exercem funções na área da Educação, mas que não vivenciam o cotidiano da 
escola, emitem juízo de valor sobre a formação do professor, a qualidade do seu 
trabalho e os resultados da aprendizagem. A tarefa não é definida pelo próprio 
sujeito, mas prescrita por planejadores (AMIGUES, 2004). 

Ressaltamos também que a instituição de mais uma política nacional vol-
tada à formação de professores no Brasil ocorre sem a devida consulta dos 
profissionais de educação e, portanto, não leva em conta a formação inicial e 
continuada como um espaço de metareflexão do professor, não sendo os parti-
cipantes agentes de teorização (MILLER, 2013). Esse fato em si já revela a re-
presentação que o Ministério da Educação tem do trabalho do professor como 
um executor de tarefas predefinidas na prescrição. 

Nesse sentido, o que podemos afirmar é que foi formulada uma política 
pública com a intenção ousada de solucionar os complexos problemas da edu-
cação brasileira através, primordialmente, da “melhoria” da formação dos pro-
fessores, mas que, como afirma Amigues (2004, p 38) “os valores do trabalho 
do professor não são atribuídos pelas próprias pessoas que exercem o ofício, 
mas por pessoas que se acham fora dele”. O que está presente são os julga-
mentos externos, e as representações evocadas nesses julgamentos tendem a 
prevalecer nas mais diferentes instâncias. 

Para ilustrar essa análise, reproduzimos abaixo um dos slides oficiais da 
apresentação da PFP/MEC/2017, intitulado “PREMISSAS” e elaborado por Ma-
ria Helena Guimarães de Castro, secretária executiva do MEC, para o lançamen-
to da nova política: 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=74041formacao-professor-
final-18-10-17-pdf&category_slug=outubro-2017-pdf&Itemid=30192. 
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Nesse trecho da apresentação, que funcionou como uma espécie de “slo-
gan” para a divulgação da PFP/MEC/2017 em nível nacional, temos corrobora-
da a representação de que a ação do professor é tida pelo MEC como o melhor 
meio de caracterizar as práticas pedagógicas como um todo e a sua eficácia é 
diretamente proporcional ao desempenho escolar do alunado. Essa represen-
tação reflete diretamente a perspectiva das pesquisas de cunho positivista e 
aplicacionista aqui já mencionadas e, talvez sejam elas as responsáveis pelas 
“evidências” citadas nesse texto. 

Ao afirmar que o professor tem “o maior peso na determinação do desem-
penho dos alunos”, relega-se a esse profissional a responsabilidade pelo (in)
sucesso do processo de aprendizagem, num discurso recorrente de culpabi-
lização do professor pelo resultado de uma atividade: a atividade de ensino. 
Nesse caso, desconsidera-se que ela é executada por múltiplos atores e que é 
sensível aos fatores externos e, portanto, dotada de inúmeras variáveis como 
influenciadoras de seus resultados. 

Corroborando o discurso dessa representação, José Mendonça Filho (Mi-
nistro da Educação), em entrevista80 concedida à imprensa no lançamento da 
PNFP/MEC/2017, afirma que 

Pesquisas indicam que a qualidade do professor é o fator que mais influencia a melhoria do apren-
dizado. 

Nesse trecho, podemos afirmar que, quando o ministro fala em aprendi-
zado, fica evidente que considera a noção de produto, em detrimento da noção 
de processo, relacionando-o única e exclusivamente à ação do professor. Sobre 
essa questão, retomemos as considerações de Amigues (2004) quando, ao re-
fletir sobre uma abordagem ergonômica da atividade dos professores, mencio-
na a perigosa relação unívoca que se faz entre os resultados de aprendizagem 
dos alunos e a ação do professor. 

Mendonça Filho ainda completa seu raciocínio argumentando que: 

Isso significa que, independente das diferenças de renda, de classes sociais e das desigualdades exis-
tentes, a qualidade do professor é o que mais pode nos ajudar a melhorar a qualidade da educação. 

Nas palavras do ministro há a completa desconsideração do trabalho do 
professor como uma atividade complexa e que deve ser pensada levando-se em 
consideração os aspectos do contexto de ensino. Considera-se aqui o trabalho 

80 MEC. MEC lança Política Nacional de Formação de Professores com Residência 
Pedagógica, out 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211218175739/55921-mec-
-lanca-politica-nacional-de-formacao-de-professores-com-80mil-vagas-para-residencia-pedagogica-em-2018>. 
Acesso em: 20 jan. 2018. 
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do professor como uma ação individual. Nessa concepção, nega-se tacitamente 
a possibilidade de considerar esse trabalho como uma atividade coletiva, so-
cialmente situada e mediada por objetos (AMIGUES, 2004). 

Ao afirmar que a qualidade da educação “independente das diferenças de 
renda, de classes sociais e das desigualdades existentes”, o ministro contraria 
completamente o que diz Lousada (2004) ao defender que 

o trabalho do professor não depende apenas dele mesmo, como se poderia imaginar. Seu trabalho 
é profundamente marcado pela própria situação de interação constante na qual se encontra, e, 
para analisar o trabalho efetivamente realizado por ele, há de se considerar outras dimensões, 
também constitutivas do seu trabalho e que não são necessariamente dependentes da dimensão 
didática. (LOUSADA, 2004, p. 291)

Tanto na apresentação da secretária, como nas falas do ministro, confir-
mamos que as representações presentes acerca do trabalho do professor re-
fletem as perspectivas de pesquisas positivistas, que veem o trabalho docente 
pelo prisma do tecnicismo. 

Em oposição a essa concepção de trabalho tecnicistas, podemos trazer as 
críticas feitas pelo professor Dr. Ocimar Alavarse, da FEUSP, citado em notícia 
veiculada pelo site do Centro de Referências de Educação Integral. Nessa entre-
vista,81 o professor afirma que: 

O discurso de que a qualidade dos professores é o principal fator responsável pelo baixo rendimento 
dos alunos é perigoso. (...) Os resultados não tão bons sobre a aprendizagem dos alunos se deve 
muito mais a fatores externos da escola do que à atuação do professor. Por exemplo, a condição 
socioeconômica dos alunos e a condição de funcionamento das escolas. Você acaba culpabilizando 
os professores pelos resultados dos alunos. 

Nas palavras do professor Alavarse, mais alinhada com as premissas dos 
estudos do ISD, vêm à tona as representações de trabalho do professor em que 
se nega que haja a relação imediata entre este trabalho e o “rendimento” dos 
alunos. Aqui, admite-se levar em consideração os elementos externos à sala de 
aula que influenciam diretamente na qualidade do ensino. 

Outro texto que consideramos importante analisar nesse nosso breve 
estudo sobre a representação do trabalho do professor foi o manifesto publi-
cado no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educa-
ção, Anped, em que várias entidades (ABdC – ABRAPEC – ANFOPE – ANPAE 
– ANPEd – CEDES – FINEDUCA – FORUMDIR), em uníssono, expressam a sua 
crítica com relação à nova PNFP e o fazendo, também revelam a representação 
que possuem em relação ao trabalho do professor.

81 RATTI, CLAUDIA. Nova política de formação de professores anunciada pelo MEC é criticada, out. 2017. Disponí-
vel em: <http://educacaointegral.org.br/reportagens/novapolitica-de-formacao-de-professores-anunciada-pe-
lo-mec-e-criticada/>. Acesso em: 12 jan. 2018.



A seguir, transcrevemos três excertos desse documento82 que podem ser 
ilustrativos de suas representações: 

1.  “a crítica aos currículos extensos e com pouca formação prática faz 
temer um aligeiramento ainda maior da formação, com o achatamen-
to da docência entendida como uma atividade técnica desprovida de 
saberes próprios que articulam prática-teoria-prática;” (...) 

2.  “a proposta contém um grave equívoco em relação à valorização da 
profissão que é apresentada como uma realidade instituída, descon-
siderando os graves problemas enfrentados cotidianamente pelos 
professores no Brasil” (...) 

3.  “a proposta responsabiliza formadores pela insuficiência dos resul-
tados dos processos de ensino e pelas desigualdades educacionais” 
(...)“o MEC reitera o discurso de culpabilização da formação de profes-
sores pela falta de qualidade da educação e também pelas desigualda-
des educacionais, omitindo esse conjunto de elementos intra e extra-
escolares que impactam diretamente os resultados escolares” (...) 

Nesse documento, está subjacente uma concepção de trabalho do profes-
sor como uma atividade em que se relacionam saberes teóricos e práticos que, 
de acordo com o trecho (1) não condiz com o “aligeiramento” da formação, 
tampouco com tecnicismo. 

Em (2) e (3), destaca-se a importância de se considerar que múltiplos fa-
tores influenciam o trabalho de ensino, não sendo esse uma “realidade instituí-
da” e deixa-se claro que não há relação unívoca entre trabalho do professor e 
desempenho de aprendizagem dos alunos. 

A leitura desse manifesto nos autoriza a afirmar que as representações 
nele presentes se coadunam com a defendida pelos teóricos do ISD e das Ciên-
cias do Trabalho consideradas nesse estudo. As entidades de ensino autoras 
do texto, defendem o que é o trabalho do professor à medida que criticam o 
que ele não é e afirmando que a PNFP revela a “precarização da compreensão 
da docência e de sua formação, constituindo-se em mais um retrocesso nas 
políticas educacionais”. Tal documento, representa o anseio de se considerar 
a atividade educacional enquanto verdadeiro trabalho e o professor enquanto 
trabalhador na complexidade das suas múltiplas dimensões. 

82 Disponível em: ABdC – ABRAPEC – ANFOPE – ANPAE – ANPEd – CEDES – FINEDUCA – FORUMDIR. Manifes-
tação das entidades educacionais sobre a política de formação de professores anunciada pelo MEC, out.2017. 
Disponível em http://www.anped.org.br/news/manifestacao-das-entidades-educacionais-sobre-politicade-for-
macao-de-professores-anunciada . Acesso em 20 jan. 2018.

http://www.anped.org.br/news/manifestacao-das-entidades-educacionais-sobre-politicade-formacao-de-professores-anunciada
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da análise empreendida, podemos concluir que as representações 
de trabalho que respaldam o ponto de vista do ministro da educação e de sua 
secretária executiva e, por conseguinte, da PNFP/MEC/2017, dão ênfase ao re-
sultado do trabalho a partir do cumprimento das prescrições, desconsiderando 
o trabalho como um agir coletivo. 

Essa crença, perpetuada em muitos estudos estatísticos de base positivis-
ta sobre a educação e pelo senso comum, enseja afirmações como a presente 
na fala do atual Ministro da Educação, Mendonça Filho em que, a “qualidade do 
professor”, de sua atividade, de seu ofício, é considerada a força motriz de todo 
o processo de aprendizagem. Essa abordagem torna-se simplista, pois descon-
sidera o trabalho do professor enquanto atividade socialmente situada, instru-
mentada e direcionada/regulada, uma atividade coletiva. 

Nesse cenário, é preciso ressituar as relações entre o trabalho do profes-
sor e aprendizagem, sob pena de reincidirmos em uma abordagem reducionis-
ta de culpabilização do professor e, por consequência, de sua formação. 

Essa natureza complexa da atividade do professor não nos permite esta-
belecer análises simples, que não levem em consideração todas as suas dimen-
sões, tampouco que desconsiderem que a co-construção do conhecimento se 
dá através do engajamento dialógico dos alunos no processo de apropriação 
das ferramentas e das técnicas do pensar (AMIGUES, 2004, p. 47). 

Repensar o papel dos organismos prescritores e reguladores do agir do-
cente para aperfeiçoar as políticas de formação de professores passa pela mu-
dança de perspectiva no que diz respeito à concepção de trabalho do professor. 
É preciso situar o ensino como um trabalho que tem outros elementos além 
do próprio professor, seu saber e sua interação com os alunos (BUENO, 2007). 

Enquanto as representações sobre o trabalho do professor não forem re-
vistas, as políticas nesse sentido estarão fadadas ao malogro, pois a complexi-
dade desse trabalho é composta não apenas de determinantes internos, mas 
também de fatores externos. 

Essa mudança de perspectiva contribuirá sobremaneira para que haja a 
“mobilização pelo professor de seu ser integral” e que ele possa desenvolver 
de forma plena seu trabalho. Para tanto, é necessário que lhe seja propiciado 
a reelaboração das prescrições a que são expostos, a escolha e reorientação 
do seu agir, a apropriação de artefatos materiais e simbólicos e a seleção de 
instrumentos e de modelos do agir socialmente construídos pelo seu coletivo 
de trabalho. 
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UMA ANÁLISE DO MATERIAL DO 
PROGRAMA SOMA À LUZ DA LINGUAGEM 

VISUAL PARA O ALUNO SURDO
Fábia Sousa de Sena83 

Marianne Carvalho B. Cavalcante84 

INTRODUÇÃO

O processo de alfabetização no Brasil, de acordo com os documentos ofi-
ciais, é de responsabilidade dos ciclos iniciais de aprendizagem, do Ensino 
Fundamental da Educação Básica. Esse sistema de ciclo teve início com a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 9.394 de 1996, que propôs a organização 
do ensino por ciclos, desse modo, os sistemas de ensinos e escolas passam a 
compreender que a alfabetização até então, organizada em classes de alfabeti-
zação, com aprendizagem de forma mecânica, não estava dando conta do mun-
do atual, com novas tecnologias, repletos de incentivos visuais, sendo assim, 
insuficiente sua realização em apenas um ano de escolaridade.

Fica compreendido que, a criança além de dominar os códigos de leitura e 
escrita deve participar das práticas sociais, que envolvem os referidos códigos. 
Desse modo, surgem novas propostas metodológicas que orientam as crianças 
para a convivência, experimentação e domínio de práticas de leituras e de es-
critas que circulam na sociedade.

O conceito de alfabetização começa a se tornar insatisfatório, dando espa-
ço ao termo letramento, que se solidifica no âmbito educacional, por se com-
preender que o letramento é um processo que se estende durante toda a vida 
do indivíduo, que se propaga em todas as áreas de conhecimento. 

Soares (2000) define letramento como as práticas sociais exercidas pelos 
indivíduos através da leitura e escrita por meio dos diversos gêneros textuais 
existentes na sociedade. Para a referida autora, as práticas de alfabetização 
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e letramento se complementam, uma vez que alfabetizar significa orientar 
a criança para o domínio da tecnologia da escrita e letrar significa levá-la ao 
exercício das práticas sociais de leitura e escrita (SOARES, 2000).

Assim, de acordo com Soares (2000) Alfabetizar letrando significa orien-
tar a criança para que aprenda a ler e a escrever levando-a a conviver com 
práticas reais de leitura e de escrita: substituindo as tradicionais e artificiais 
cartilhas por livros, por revistas, por jornais, enfim, pelo material de leitura que 
circula na escola e na sociedade, e criando situações que tornem necessárias e 
significativas práticas de produção de textos.

O tema é desafiador e extremamente inquietante, ainda mais quando vol-
tamos o nosso interesse de pesquisa ao aluno surdo, que possui sua condição 
linguística diferenciada do aluno ouvinte e, que, portanto, necessita de uma 
metodologia diferenciada que venha a atender a sua necessidade linguística.

Podemos afirmar que hoje um dos grandes problemas na educação do 
surdo está relacionado ao processo de aquisição da leitura e da escrita na Lín-
gua Portuguesa, por se tratar da segunda língua a ser adquirida pelo indivíduo, 
como consta na Lei de nº 10.436, de 2002, que reconhece a Libras como língua 
oficial do sujeito surdo no currículo escolar (língua materna) e a Língua Portu-
guesa como segunda língua do currículo na modalidade escrita. Desse modo, 
entende-se uma necessidade de maior atenção na escolha dos métodos e téc-
nicas a serem desenvolvidas e aperfeiçoadas por profissionais da educação no 
ambiente escolar para a apropriação da alfabetização e letramento por parte 
do aluno surdo na escola regular.

Nesse processo de apropriação da escrita na Língua Portuguesa - L2 é de 
fundamental importância que o surdo adquira o quanto antes a LIBRAS – L1, 
tendo em vista que a apropriação de sua língua materna é condição necessária 
para a aprendizagem da L2.

De acordo com Quadros e Schmiedt (2006, p. 17) o “letramento nas crian-
ças surdas, enquanto processo, faz sentido por meio da Língua Brasileira de 
Sinais, a língua usada na escola para aquisição das línguas, para aprender por 
meio dessa língua e para aprender sobre as línguas”, as autoras se preocupam 
em enfatizar a importância da LIBRAS para a aprendizagem da Língua Portu-
guesa no contexto escolar, pois a criança surda ao adquirir a Língua Brasilei-
ra de Sinais é capaz de interagir com o meio em que vive, favorecendo a sua 
aprendizagem. 

Pereira (2000, p 98) afirma que a língua de sinais preenche as mesmas 
funções que a linguagem falada tem para os ouvintes, ou seja, a Libras para o 
surdo permite uma comunicação completa oferecendo aos indivíduos surdos 
seu desenvolvimento social e cognitivo.



Desse modo, como forma de contribuir com o processo de inclusão de 
metodologias que atendam aos alunos surdos no âmbito escolar, o Programa 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, que atuou com formação de 
professores pelo período de 2013 a 2017. Durante o ano de 2014, desenvolveu 
formação continuada para professores da rede voltada a reflexão da inclusão 
de grupos minoritários, dentre eles, os surdos, com o planejamento de mate-
riais adaptados, tendo em vista que, a LIBRAS é uma língua visuoespacial, que 
possui particularidades linguísticas muito diferentes da Língua Portuguesa, 
que se estabelece como língua de base oral/auditiva. 

Desse modo, de acordo com Costa e Cavalcante (2015, p. 77), para a apren-
dizagem da língua portuguesa, por sujeitos surdos “as estratégias de letramen-
to em português escrito não poderão tomar como referência a consciência fo-
nológica, visto que a língua de sinais é visuoespacial, assim, as pistas não serão 
fonológicas, mas visuais”.

O Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC é um pro-
grama do governo federal a ser desenvolvido pelos estados, municípios e dis-
trito federal que tem como finalidade assegurar que todos os educandos sejam 
alfabetizadas até os 8 (oito) anos de idade, ou seja, até o final do 3º ano do 
ensino fundamental. Para tanto, o programa se apoia em quatro significativos 
eixos de atuação, a saber, formação continuada presencial para os professores 
alfabetizadores, bem como para os orientadores de estudos; materiais didáti-
cos para apoio pedagógico; avaliações sistemáticas e gestão, controle social e 
mobilização, com o objetivo de amplias as discussões acerca da alfabetização, 
visando o letramento numa perspectiva interdisciplinar, como forma de garan-
tir os Direitos de Aprendizagem no referido ciclo.

Com o objetivo de contribuir para essa alfabetização na idade certa, o go-
verno da Paraíba, no ano de 2017, criou o programa SOMA que é uma iniciativa 
do governo estadual e refere-se a um pacto pela aprendizagem, com o objetivo 
de elevar os índices do IDEB 2017, alcançar a meta do IDEB de 2019 e promo-
ver a educação na idade certa. 

O referido programa fomenta ações com a finalidade de qualificar os pro-
fissionais atuantes nesta etapa da educação básica, trata-se também de um re-
gime de colaboração entre algumas esperas públicas com a finalidade de unir 
forças para que o objetivo seja alcançado.

Desse modo, a coordenação do programa, através do grupo de pesquisa 
NEALIM, da Universidade Federal da Paraíba, elaborou 12 cadernos e vídeos, vi-
sando a colaboração e apoio didático aos professores do ciclo de alfabetização. 

Assim, essa pesquisa tem como objetivo geral analisar o material do Pro-
grama SOMA à luz de uma perspectiva visual como contribuição para a apren-



dizagem do aluno surdo, tratando-se de uma análise documental, visando 
abordar a importância da linguagem visual, considerando ser este, o canal para 
aprendizagem do surdo.

2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DO SUJEITO SURDO

A alfabetização / letramento é uma etapa importante na vida da criança, 
pois é nesta fase que ocorre a aquisição da escrita e da leitura na perspectiva 
de um alfabetizar letrando. Em nosso país, este é um tema bastante instigante 
e desafiador, tendo em vista que o conceito de alfabetização ficou por muito 
tempo associado a aprender a codificar os sons da fala e depois transformá-los 
em representações gráficas, sempre no movimento de codificar e decodificar, 
em que o ensino estava centrado numa aprendizagem convencional de leitura 
e escrita apenas enquanto código linguístico, utilizando-se como apoio a esse 
método as “cartilhas” que se apropriavam de frases e textos engessados, com a 
finalidade de decifrar o código alfabético. Esses alunos eram expostos ao pro-
cesso de ensino, seguindo a ordem do mais fácil para o mais difícil, não levando 
em consideração os seus conhecimentos prévios. 

No referido método são aplicadas algumas atividades como: ditados, exer-
cícios estruturais, cópias do quadro, leituras perante a classe, dentre outros, 
servindo como ponto de avaliação e se estes não apresentassem um desem-
penho satisfatório, teriam que repetir todo o processo novamente. Para tanto 
Rojo (2006, p. 65-66) afirma que:

o método das cartilhas não leva em consideração o processo de aprendizagem. Quando diz que faz 
a verificação da aprendizagem através de ditados, provas, etc., na verdade, está verificando não se 
o aluno aprendeu ou não, mas se o aluno sabe responder o que se pergunta, reproduzir um modelo 
que lhe foi apresentado, demonstrar que o professor ensinou direito.

Esse método de aprendizagem apresenta os conteúdos de forma mecâni-
ca, não relacionando com a realidade do aluno, sendo estes conteúdos apre-
sentados como verdades absolutas, apontando o professor como o transmissor 
e detentor do saber, levando a formação de alunos decodificadores da língua, 
alfabetizados, mas não letrados, na maioria das vezes realiza a leitura do texto, 
mas não compreendem o que foi lido, outras vezes, levando anos para a cons-
trução da habilidade e competência da leitura. 

No entanto, considerando que a leitura e escrita são produtos sociocultu-
rais e que a aprendizagem se dá através das interações do sujeito com o meio 
ambiente, possibilitando a criança vivenciar situações concretas que se façam 
presentes o uso da escrita e da leitura no meio social, surge no Brasil por volta 
dos anos 80, o termo “letramento” trazendo um conceito mais amplo acerca da 



alfabetização, pois o conceito envolve práticas de leitura e escrita, envolvendo 
ainda práticas da oralidade, apresentando a existência de vários níveis de le-
tramento que estão relacionados a diferentes domínios da vida social, seja no 
ambiente familiar, escolar, profissional etc. 

Segundo Kleiman, (1995, 15), “os estudos de letramento têm como ob-
jetivo de conhecimento os aspectos e os impactos do uso da língua escrita”, 
podendo ser definido como o fazer da língua, ou seja, a própria prática, decor-
rente das mais diversas situações do cotidiano do ser humano, no âmbito da 
comunicação, de acordo com essa concepção, o letramento está relacionado 
com as nossas práticas diárias de leitura e escrita, não apenas às habilidades 
individuais propostas no modelo de alfabetização tradicional, mas em um pro-
cesso em que o letramento e a alfabetização devem caminhar juntos.

De acordo com Tfouni (1995, p. 20) letramentos são “as mudanças sociais 
e discursivas que ocorrem em uma sociedade quando ela se torna letrada”, ha-
vendo vários níveis de letramentos, que são apontados por Kleiman (1995) 
como “grau de letramento”, enfatizando a importância de cada grau de letra-
mento existente. Soares (2000, p. 145) ao afirmar que “letramento é o estado 
ou condição de quem exerce as práticas sociais de leitura e escrita, de quem 
participa de eventos em que a escrita é parte integrante entre as pessoas e 
do processo de interpretação dessa interação”. Para a autora, o letramento vai 
além da decodificação das palavras e está relacionado à atuação do ser frente 
às situações do dia a dia, que envolvem a prática desse letramento.

Portanto, com a finalidade de contribuir para uma aprendizagem mais di-
nâmica, levando em consideração o desenvolvimento do letramento do edu-
cando, foi criado dentro da política do Plano Nacional de Educação (PNE) e 
instaurado através da Portaria nº 867, de 04 de julho de 2012, o Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).

De acordo com essa portaria, o presente programa que tem como objetivo 
“alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano 
do ensino fundamental, aferindo os resultados” (BRASIL, 2012, p. 2), por meio 
de um compromisso firmado entre o governo federal, estadual e municipal, 
prevendo, assim, formação continuada presencial para os professores alfabe-
tizadores, disponibilização de materiais didáticos diversos e jogos de alfabeti-
zação, apresentando como intencionalidade, alfabetizar todas as crianças, até 
os oito anos de idade, ou seja, ao término do 3º ano do Ensino Fundamental.

Essa formação realizada pelo programa aos professores do Ciclo de Alfa-
betização tem como finalidade oferecer capacitação sugerindo estratégias a se-
rem desenvolvidas em sala de aula, apresentar procedimentos metodológicos, 
assim como materiais que auxiliam o educador no processo de alfabetização, 
direcionando sua prática pedagógica a partir da perspectiva do PNAIC. Essa 



formação está voltada para a alfabetização em consonância com o letramento, 
levando o professor a refletir acerca da importância de sua atuação para garan-
tir a todas as crianças os direitos de aprendizagem. 

São descritos direitos de aprendizagem gerais, que permeiam toda a ação pedagógica e depois são 
expostos quadros com conhecimentos e capacidades específicos organizados por eixo de ensino 
da Língua Portuguesa: Leitura, Produção de Textos Escritos, Oralidade, Análise Linguística (BRASIL, 
2012, p. 31).

Portanto, espera-se que os professores conhecedores dos direitos da 
aprendizagem e tendo a consciência do seu papel diante na sociedade, reflita 
acerca de sua prática em sala de aula e se utilize da metodologia desenvolvida 
no programa para a realização de um atendimento comprometido e mais di-
nâmico, contribuindo para que o objetivo do referido programa, seja de fato, 
alcançado.

O programa abrange quatro eixos que são eles: formação, materiais, ava-
liação, gestão e mobilização de controle social. Os materiais didáticos e peda-
gógicos são jogos pedagógicos, softwares de apoio, obras de literárias, que au-
xiliam o educador no processo de ensino e aprendizagem, são disponibilizados 
e enviados para todas as escolas pelo MEC e de uso exclusivo de apoio para as 
turmas de alfabetização. 

No referido programa, a realização das avaliações descritas nas turmas do 
Ciclo de Alfabetização desempenham um papel relevante dentro do processo, 
pois é a partir destas que podemos fazer um acompanhamento das conquistas 
dos educandos, possibilitando um direcionamento das práticas pedagógicas 
com novas possibilidades de aprendizagens para os educandos. Desse modo, 
o fato da manifestação do erro neste processo, passa a ser um indicador de 
como os alunos estão compreendendo os conteúdos e quais os caminhos que o 
professor deverá seguir para ajudar os alunos a progredirem em suas aprendi-
zagens. Como podemos observar na citação abaixo:

Nessa perspectiva, avalia-se tanto os alunos, para mapear seus percursos de aprendizagem, como 
as práticas pedagógicas com o objetivo de analisar as estratégias de ensino adotadas de modo a 
relacioná-las às possibilidades dos educandos (BRASIL, 2012, p. 26).

Tornando assim, imprescindível a realização da avaliação neste contexto, 
pois esta é um indicador importante dentro do processo, passando a ser vista 
como intermediária para o desenvolvimento esperado e para contribuição do 
alcance dos objetivos. 

Nesta mesma perspectiva, surge o Programa SOMA (Pacto pela Aprendi-
zagem na Paraíba) no ano de 2017, proposto pelo Estado da Paraíba, foi criado 
por meio do Decreto 37.234 de 14 de fevereiro de 2017 que tem como objetivo 



a melhoria da aprendizagem dos educandos do ensino fundamental por meio 
da aplicação de avaliações bimestrais, formação de professores e gestores, mo-
nitoramento e utilização de sistema próprio de gestão de informação, garan-
tidos a partir da cooperação técnica firmada entre governo do estado e muni-
cípios, visando melhorar ainda os índices do IDEB de 2017 e alcançar o IDEB 
proposto em 2019, promovendo a alfabetização na idade certa. O referido pro-
grama organiza ações estratégicas buscando qualificar os indicadores educa-
cionais. Atualmente, 219 municípios aderiram ao programa apresentando as-
sim, a preocupação e o comprometimento destes com a educação de qualidade. 

As metas são as estabelecidas de acordo com Plano Nacional de Educação 
(PNE) e pelo Plano Estadual de Educação da Paraíba: a alfabetização de todas 
as crianças até os oito anos de idade e níveis adequados de letramento ao final 
do 5º ano, e correção do déficit de aprendizagem nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental, visando superar os desafios encontrados no processo de alfabe-
tização/letramento e os déficits de aprendizagens identificados no processo 
educacional da rede pública.

Tem como finalidade uma alfabetização pautada no letramento em que 
o ensino de escrita parte do trabalho com gêneros textuais e considera o de-
senvolvimento de habilidades escritoras intencionais que, dialogicamente, se 
constituem e permitem a participação do autor nas práticas sociais e do leitor 
interagir com o escrito, uma alfabetização que permite ao aluno ter a efetiva 
participação nas sociedades letradas.

De acordo com essa visão, o professor alfabetizador tem a função de auxi-
liar na formação para o bom exercício da cidadania e para exercer sua função 
de forma plena é preciso ter clareza do que ensina e como ensina. Para isso, não 
basta ser um reprodutor de métodos que objetivem apenas o domínio de um 
código linguístico. É preciso ter clareza sobre qual concepção de alfabetização 
está subjacente à sua prática.

Nessa perspectiva, a ação do professor / alfabetizador estará contribuindo 
para a formação de um sujeito capaz de intervir em sua realidade e todos os 
educandos envolvidos no processo, independente de serem deficientes ou não, 
serão capazes de atingirem os seus objetivos. No entanto, é notória a neces-
sidade existente por parte do aluno surdo, de ser assistido em sua condição 
linguística, em que o recurso visual deve ser priorizado em detrimento de mé-
todos puramente orais, voltados exclusivamente aos alunos ouvintes. 

O programa SOMA, por apresentar uma proposta visual atrativa, poderá 
está contribuindo com o processo de letramento do aluno surdo, tendo em vis-
ta que o material utilizado no referido programa apresenta uma grande pre-
sença de textos multimodais favorecendo a aprendizagem deste aluno, pois 
estes textos são vistos como alternativas de comunicação e aprendizagem.



A utilização dos textos multimodais no meio educacional traz uma expan-
são de possibilidades na aprendizagem do aluno surdo, tendo em vista que 
esse novo formato de apresentação de textos oferecem grandes contribuições, 
favorecendo as práticas dos seus mediadores, além de promoverem novos ca-
minhos para a construção de conhecimentos, revisitando as práticas consti-
tuídas, estabelecendo a construção de práticas sociais de leitura e escrita de 
forma significativa para os sujeitos surdos. 

De acordo com Dionísio (2006, p. 21) “os textos visuais são responsáveis 
pela sistematização de informações não contidas no texto escrito”, ou seja, as 
imagens deixam de compor o seu papel simplesmente ilustrativo e passam a 
fazer parte da leitura do texto em sua totalidade, favorecendo ao aluno surdo 
maior possibilidade de compreender o texto e interagir em seu contexto social 
e cultural.

3. METODOLOGIA

Para a consecução dos objetivos propostos, a referida pesquisa, se pau-
tou numa abordagem qualitativa de natureza interpretativista, através de um 
levantamento bibliográfico, que aborda a importância da linguagem visual, 
considerando ser este, o canal para aprendizagem do surdo, assim como a aná-
lise documental do material do Programa SOMA, tendo em vista que o recurso 
visual em questão favorece o processo de alfabetização do sujeito surdo nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental e os textos multimodais oferecem gran-
des contribuições, promovendo novos caminhos para a construção de conhe-
cimentos, estabelecendo a construção de práticas sociais de leitura e escrita 
de forma significativa, respeitando a condição linguística dos sujeitos surdos, 
tendo em vista a sua sensibilidade em se apoderar do visual para perceber o 
mundo a sua volta.

De acordo com Almeida (2011), neste tipo de pesquisa “faz-se análise de 
documentos organizacionais ou governamentais”, portanto, ao nosso estudo 
analisamos os cadernos do Programa SOMA de Linguagem: Iniciando, Apro-
fundando e Consolidando.

4. ANALISANDO O MATERIAL DO PROGRAMA SOMA

O material do Programa SOMA apresenta sua estrutura formada por dois 
códigos que se relacionam diretamente: o código verbal e visual, se apresen-
tando como uma ferramenta importante para o letramento do aluno surdo, 
contribuindo para a construção das competências necessárias na aquisição de 
sua segunda língua, devido a sua apresentação visual, o seu estímulo à leitura 



pelo prazer, além de ter uma linguagem visualmente acessível, contribuindo 
favoravelmente no processo de ensino-aprendizagem.

Assim, analisando o caderno produzido para o 1º ano do Ensino Funda-
mental, que tem por título: Aquisição do Sistema de Escrita Alfabética, verifica-
mos que este se encontra dividido em quatro unidades – Nomes, Brincadeira, 
Bichos e Lugares. 

Na primeira unidade “Iniciando” intitulada, Nomes, na página 28, encon-
tramos a seguinte atividade:

FONTE: CADERNO 1 DE LINGUAGEM PROGRAMA SOMA, 2017

1ª UNIDADE 2ª UNIDADE 3ª UNIDADE 4ª UNIDADE

3 ATIVIDADES

VAMOS CANTAR? ------- -------- -------

2 ATIVIDADES

Consciência 
Fonológica

1 ATIVIDADE

Consciência 
Fonológica

6 ATIVIDADES

Consciência 
Fonológica

4 ATIVIDADES

Consciência 
Fonológica

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa primária, 2018.



Assim, de acordo com a tabela, podemos verificar que há 14 (quatorze) 
atividades de consciência fonológica, que não atende a condição linguística do 
aluno surdo, contudo, podemos citar que o material do SOMA, por apresentar 
uma interface atrativa e atividades de percepção visual, se adapta ao dia a dia 
do surdo, colaborando com uma aprendizagem mais dinâmica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cadernos do Programa SOMA são organizados com base a atender os 
Direitos de Aprendizagens de Língua Portuguesa, levando em consideração os 
eixos de aprendizagem da referida área: Leitura, Oralidade, Produção de Textos 
Escritos e Análise Linguística.

Para tanto, na BNCC, o termo Oralidade, aparece associado ao termo sina-
lização, equivalendo à Língua de Sinais.

O referido material, apresenta um grande estímulo visual, que favorece o 
processo de alfabetização do sujeito surdo nas séries iniciais do Ensino Fun-
damental e por meio dos textos multimodais oferecem grandes contribuições 
ao surdo, promovendo novos caminhos para a construção de conhecimentos, 
estabelecendo a construção de práticas sociais de leitura e escrita de forma sig-
nificativa, em virtude da sensibilidade desse sujeito, em se apoderar do visual 
para perceber o mundo a sua volta.

Como resultados, encontramos que o material do Programa SOMA apre-
senta sua estrutura formada por dois códigos que se relacionam diretamente: 
o código verbal e visual, se 

apresentando como uma ferramenta importante para o letramento do 
aluno surdo, contribuindo para a construção das competências necessárias na 
aquisição de sua segunda língua, devido a sua apresentação visual, o seu estí-
mulo à leitura pelo prazer, além de ter uma linguagem visualmente acessível, 
contribuindo favoravelmente no processo de ensino-aprendizagem.
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O ENSINO MÉDIO NA BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR:

implicações no ensino de língua 
portuguesa e produção textual
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Resumo

Neste texto, que se ampara numa pesquisa de natureza documental de 
base qualitativa-interpretativa, busca-se refletir sobre a configuração teórica 
da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio sobre o ensino de 
produção textual escrita, discutindo-se os aspectos conceituais e estruturais 
que formam a BNCC e as implicações que ela terá para esse nível de ensino. 
Para dar embasamento teórico a nossa pesquisa buscamos as contribuições, na 
área do currículo de Pacheco (2001), Moreira (2008), Lopes; Macedo (2011), 
Varela (2013) e Ferreira; Paim (2018). Na área de Linguagens nos reportamos 
a Antunes (2003, 2009), Koch (2003), Soares (2009). Percebe-se nas leituras 
feitas que o texto da BNCC é formado por teorias que contemplam “a educa-
ção integral dos estudantes no que concerne aos aspectos físicos, cognitivos 
e socioemocionais” (BRASIL, p. 464). Assim é notado claramente em seu tex-
to ampla abordagem de conceito de Língua e texto, pautados na interação, no 
contexto, e na construção de sentidos. A referência a esta educação integral, a 
uma educação de qualidade está presente em outros documentos oficiais e se 
constitui em um direito de cada cidadão. O que é legítimo recuperar. No en-
tanto, é preciso haver mudanças, mas elas precisam ir além das organizações 
curriculares.

Palavras-chave: Ensino de produção textual escrita. Língua Portuguesa. 
Base Nacional Comum Curricular.
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INTRODUÇÃO

A Educação Básica tem sido o centro de muitos debates e discussões nos 
últimos anos, principalmente o ensino médio, devido as diversas dificuldades 
que enfrenta. Os debates que ocorreram nos anos de 2015, 2016 e 2017 foram 
determinantes para a elaboração de um novo modelo de ensino no contexto 
da educação básica. A elaboração da Base Nacional Comum Curricular-BNCC 
em 2015 e a reforma do ensino médio, anunciada pelo Ministério da Educação 
em 2016 e sancionada pela Lei 13.415 de fevereiro de 2017, expressam essas 
mudanças. Entretanto a busca por uma educação melhor em nosso país está 
presente desde longa data, nos documentos oficiais. A constituição de 1988, já 
fazia menção em seu texto, no artigo 210, de uma Base Nacional Comum, com 
direitos e objetivos de aprendizagem para os alunos da Educação Básica, em 
que consistia em ser “fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores cultu-
rais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988). 

Em 2010 houve também a promulgação pelo CNE, das novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais – DCN, reforçando o conceito de contextualização “a 
inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à di-
versidade cultural resgatando e respeitando as várias manifestações de cada 
comunidade”, conforme destaca o Parecer CNE/CEB nº 7/2010.

Essa pesquisa é de natureza documental com base qualitativa – interpre-
tativa que busca refletir sobre a configuração teórica da BNCC, os aspectos 
conceituais e estruturais que a formam e as implicações que ela terá para o 
Ensino Médio, levando em consideração a área de Linguagens, especificamente 
de Língua Portuguesa, com destaque para a produção de texto escrito. Para dar 
embasamento teórico a nossa pesquisa buscamos as contribuições, na área do 
currículo Pacheco de (2001), Moreira (2008), Lopes; Macedo (2011), Varela 
(2013) e Ferreira; Paim (2018). Na área de Linguagens nos reportamos a Antu-
nes (2003, 2009), Koch (2003), Soares (2009).

Esse trabalho é composto por três tópicos: A Base Nacional Comum Cur-
ricular, em que se define o documento e busca junto aos teóricos do currículo 
refletir sobre as implicações que ela pode ter na Educação Básica; A produção 
de texto escrito no ensino médio, no contexto da BNCC, em que procuramos 
compreender com que perspectivas o texto escrito é lidado dentro desse docu-
mento, quais as orientações e concepções adotadas; O componente curricular 
Língua Portuguesa em que se faz uma breve explanação de como está orienta-
do o trabalho com a área de Linguagens, especialmente com Língua Portugue-
sa, e a concepção de Língua utilizada.



O QUE É A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

O Governo Federal, com a preocupação de propor uma Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC) para a Educação Básica, mobilizou pessoas e grupos, 
representantes de instituições, tendo como foco a construção deste documen-
to. Assim, a BNCC aparece no cenário da educação como produto de uma dis-
cussão sobre a necessidade de um currículo comum para o país, propondo para 
cada área do conhecimento, os conteúdos que formarão o currículo das esco-
las. Ele está em sua terceira versão. Como definição desse documento, temos:

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o con-
junto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 
ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Na-
cional de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, 
tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação hu-
mana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado 
na nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). (BRASIL, 2017, p. 7).

A Base Nacional Comum Curricular representa um documento que defi-
ne o que todos os alunos devem aprender no decorrer da educação básica. E 
servirá como orientação para o currículo das escolas. Atualmente as escolas 
elaboram seus currículos de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de 
Educação – CNE, dos Conselhos Estaduais de Educação –CEE e dos Conselhos 
Municipais de Educação – CME.

A carga horária para os três anos do ensino médio é de 3000 horas. Desse 
total, 1.800 deverão ser guiadas pela BNCC. As 1200 restantes passarão a per-
tencer aos itinerários formativos, nos quais as escolas terão a possibilidade de 
oferecer uma formação acadêmica em uma ou mais área do conhecimento em 
detrimento das outras. Esses itinerários serão feitos pelos estados e escolas, o 
MEC não fará a definição de itinerários, mas um guia de orientação para apoiar 
estados e municípios.

O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários 
formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, 
conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. (BRASIL, 2017, 
p. 467)

No decorrer de toda a Educação Básica, as aprendizagens essenciais, defi-
nidas na BNCC devem garantir o desenvolvimento de dez competências gerais 
que, que dentro do campo pedagógico representam os direitos de aprendiza-
gem e desenvolvimento dos alunos (BRASIL, 2017)



Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimen-
tos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver deman-
das complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 
2017, p. 8).

O Brasil, no campo do currículo recebeu forte influência americana, princi-
palmente nos anos 60 e 70. A transferência de teorias curriculares estrangeiras 
para o Brasil, teve como característica a adaptação instrumental do pensamento 
americano (MOREIRA, 2008). Ela ocorreu em dois momentos: o primeiro se deu 
no início dos anos 80 e o segundo no final dos anos 80. Com relação ao primeiro 
período observa-se que “nesse momento, a resistência à recepção do material 
foi pouco expressiva, em decorrência das interações das circunstâncias políti-
cas, econômicas, culturais e educacionais do país com a dinâmica do contexto 
internacional em que as influências se processaram ” (MOREIRA, 2008). 

Já no segundo momento devido as várias perspectivas de ordem políticas e 
econômicas tanto nacionais quanto internacionais houve uma alternância “en-
tre a tentativa de rejeição pura e simples da experiência americana e a adap-
tação crítica dessa e de outras experiências, na busca de um desenvolvimento 
mais independente do campo do currículo” (MOREIRA, 2008). Essa segunda 
perspectiva no final da década de 1980, tornou-se hegemônica.

O problema de um currículo oficial, de uma base é que ele é construído a 
partir de uma escolha por uma alternativa, por um ato de poder e não por uma 
racionalidade, e o fato da decisão de uma escolha deixará sempre outras não 
contempladas, negadas, e as vezes nem enunciadas.

Sabemos que existem diferentes conceitos do que seja currículo, portanto 
ao abordamos esse termo, faz-se necessário explicar nossa concepção deste. 
Segundo Contreras (1990, p. 177-179 apud PACHECO, 2001, p. 15-20), para se 
definir currículo tem-se que passar por algumas perguntas essenciais:

– O currículo deve propor o que se deve ensinar ou aquilo que os alunos 
devem aprender?

– O currículo é o que se deve ensinar e aprender ou é também o que se 
ensina e aprende na prática?

– O currículo é o que se deve ensinar e aprender ou inclui também a 
metodologia (as estratégias, métodos) e os processos de ensino?

– O currículo é algo especificado, delimitado e acabado que logo se apli-
ca ou é de igual modo algo aberto que se delimita no próprio processo 
de aplicação?

Portanto dependendo das concepções ideológicas, pedagógicas, filosófi-
cas, políticas terá-se respostas diferentes para essas perguntas, e consequente-
mente para o conceito de currículo. 



De acordo com Lopes e Macedo (2011) citando Dewey e Teixeira, a cons-
trução do currículo é um processo do qual professores e mesmos alunos devem 
participar em diferentes momentos. Sendo a dinâmica curricular formada por 
dois momentos: a produção e a implementação do currículo, em que sobre esse 
segundo, dado o caráter científico do primeiro, quando ocorrem insucessos re-
caem geralmente sobre as escolas e os docentes. 

Acerca disso, nota-se em vários discursos uma ênfase na implementação 
da BNCC, tendo, portanto, uma posição acrítica com relação ao diagnóstico e 
quanto as soluções encontradas no documento para a educação no Brasil, isso 
converge para um sentido de política que se limita as ações do estado. Essa 
concepção tem recebido críticas por parte dos teóricos do campo do currículo, 
especialmente os que contemplam as contribuições de Ball (2001), apresen-
tando uma perspectiva em que “o Estado não é o único contexto produtor de 
políticas, as escolas e universidades são contextos nos quais as políticas são 
igualmente produzidas e reconfiguradas” (FERREIRA e PAIM, 2018, p. 107).

A PRODUÇÃO DE TEXTO ESCRITO NO ENSINO MÉDIO NO 
CONTEXTO DA BNCC

O Ensino Médio representa a fase final da Educacao Básica. Segundo a 
BNCC87 (2017, p. 470), nessa etapa “o foco da área de Linguagens e suas Tecno-
logias está na ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas prá-
ticas de diferentes linguagens; na identificação e na crítica aos diferentes usos 
das linguagens. ” Entendendo-se por autonomia um conjunto de capacidades 
para atuar nos espaços públicos e privados, em consonância com os valores 
sócio-culturais, construindo seu espaço através do exercício do julgamento, da 
exposição de opinião, da tomada de decisões e da resolução de conflitos.

Desse teor acerca das Linguagens, referido na BNCC, nos remete a uma 
concepção de Língua interacional, dialógica, “na qual os sujeitos são vistos 
como atores/construtores sociais e o texto para a ser considerado o próprio 
lugar da interação” (KOCH, 2003, p. 17). “A área de Linguagens e suas Tecnolo-
gias busca consolidar e ampliar as aprendizagens previstas na BNCC de Ensi-
no Fundamental nos componentes Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e 
Língua Inglesa” (BRASIL, p. 470) buscando atender a necessidade de formação 
geral do educando, possibilitando o prosseguimento dos estudos posteriores 
conforme LDB, art. 35:

I –  a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

87 Para esta pesquisa utilizamos a 3ª versão da BNCC, presente no site http://basenacionalcomum.mec.gov.br/.



II –  a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexi-
bilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento poste-
riores;

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a for-
mação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pen-
samento crítico.

Portanto por meio do ensino da Língua Portuguesa, de modo interdiscipli-
nar, a escola pode proporcionar um empoderamento linguístico que assegure 
ao educando exercer sua cidadania nos vários espaços sociais, o crescimento 
como pessoa humana, o desenvolvimento de sua autonomia intelectual e seu 
poder de criticidade.

Os gêneros textuais mostram a complexidade das realizações linguísticas 
que são multiformes, mutáveis de acordo com a variação dos fatores contextuais 
e dos valores pragmáticos que incluem, e ao mesmo tempo são padronizadas, 
não estáveis, em função da natureza social das instituições a que servem. Como 
os textos são autoria das pessoas, os gêneros resultam de convenções históricas 
e sociais, criadas, modificadas ou deixadas de lado. No que se percebe a nature-
za complexa da linguagem que por um lado é regida por modelos e padrões e ao 
mesmo tempo é passível de mudanças e alterações. (ANTUNES, 2003)

A escrita dentro de uma concepção interacionista de linguagem pressupõe 
que existe o outro, no processo de produção do texto, e é imprescindível que 
mesmo que não haja a presença simultânea de autor e leitor no texto, esse úl-
timo seja considerado como parâmetro para a construção textual. Assim, toda 
escrita corresponde a um propósito funcional e possibilita a realização de uma 
atividade sociocomunicativa, dentro dos contextos sociais em que os indiví-
duos atuam. Sendo, o texto escrito, um difícil exercício da faculdade da lingua-
gem. (ANTUNES, 2003)

A BNCC propõe uma abordagem integrada das linguagens e de suas práti-
cas, por campos de atuação social diversos em que os estudantes possam viven-
ciar experiências significativas com práticas de linguagem (BNCC, 2017), capaz 
de ajudar o educando tornar-se um sujeito leitor e escritor que analisa, toma 
posicionamentos, argumenta, questiona e age no mundo em que vive, assim, 

cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos, intensifi-
cando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e produção de textos verbais e multisse-
mióticos, e alargar as referências estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e recepção de 
discursos, ampliando as possibilidades de fruição, de construção e produção de conhecimentos, de 
compreensão crítica e intervenção na realidade e de participação social dos jovens, nos âmbitos da 
cidadania, do trabalho e dos estudos. (BRASIL, 2017 p. 490)



Assim a BNCC ao orientar o trabalho com as linguagens, leitura e escri-
ta, o faz numa perspectiva de interação, percebendo o texto como produto só-
cio-histórico-cultural, produzidos interativamente em diversas situações de 
comunicação.

No mundo em que vivemos é preciso dar conta das demandas sociais exi-
gidas quanto a leitura e a escrita. “É preciso fazer uso do ler e do escrever para 
responder as exigências que a sociedade faz continuamente” (SOARES, 2009, p. 
20). Dentro desse contexto temos a palavra letramento, que etimologicamente 
vem do inglês literacy, que veio do latim littera (letra), com o sufixo –cy, que in-
dica qualidade, condição, estado. Assim, de acordo com Soares (2009, p. 16) “li-
teracy é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever”. 
Palavras novas aparecem, ou as já conhecidas ganham novo sentido quando 
surgem novas ideias, fatos ou maneiras novas de compreender os fenômenos.

É importante destacar que “Implícita nesse conceito está a ideia de que 
a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cogniti-
vas, linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para 
o indivíduo que aprenda a usá-la. ” (SOARES, 2009, p. 16). De tudo o que foi 
dito acima, nos faz convergir para a definição de letramento, dada por Soares 
(2009, p. 18): “letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de apren-
der a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou 
um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. Há assim, 
conforme Soares (2009) diferentes tipos e níveis de letramento que dependem 
das demandas do indivíduo, do seu meio, do contexto social e cultural, mencio-
nados na BNCC:

Do ponto de vista das práticas contemporâneas de linguagem, ganham mais destaque, no Ensino 
Médio, a cultura digital, as culturas juvenis, os novos letramentos e os multiletramentos, os proces-
sos colaborativos, as interações e atividades que têm lugar nas mídias e redes sociais, os processos 
de circulação de informações e a hibridização dos papéis nesse contexto (de leitor/autor e produ-
tor/consumidor. (BRASIL, 2017 p. 490)

A sociedade hoje funciona a partir de uma diversidade de linguagens, de 
mídias e de uma diversidade de culturas, por isso fala-se em letramentos, mul-
tiletramentos, multilinguagens, multiculturas, que precisam ser incorporadas 
no trabalho pedagógico da escola. A BNCC contemplou uma necessidade e exi-
gência da sociedade em que vivemos, “potencializando os estudantes para as 
possibilidades de novas construções de sentidos, também no espaço escolar”. 
(BNCC, 2017, p. 479)

A pedagogia dos multiletramentos pensam que, em primeiro lugar, a es-
cola deveria partir do de mundo de vida do aluno, ou seja, da cultura local que 
esse aluno traz para sala de aula que deve ser, além de valorizada, incorporada 
no tratamento dos objetos de ensino, preparando para a vida do trabalho, o 



exercer da cidadania e a vida pessoal. Os níveis de letramento dos grupos so-
ciais se relacionam essencialmente com as condições culturais, econômicas e 
sociais. É necessário que haja condições para o letramento. Citamos, conforme 
Soares (2009, p. 58), algumas delas: A primeira condição é que haja escolariza-
ção real e efetiva da população, pois, “só foi percebida a necessidade do letra-
mento quando o acesso à escolaridade se ampliou e tivemos mais pessoas sa-
bendo ler e escrever, passando a aspirar a um pouco mais do que simplesmente 
aprender a ler e a escrever”. A segunda condição diz respeito à disponibilidade 
de material de leitura, sendo necessário 

criar condições para que os alfabetizados passassem a ficar imersos em um ambiente de letramen-
to, para que pudessem entrar no mundo letrado, ou seja, num mundo em que as pessoas têm aces-
so à leitura e à escrita, têm acesso aos livros, revistas e jornais, têm acesso às livrarias e bibliotecas, 
vivem em tais condições sociais que a leitura e a escrita têm uma função para elas e tornam-se uma 
necessidade e uma forma de lazer. (SOARES, 2009, p. 59)

Com relação a dimensão social do letramento ele não é um atributo funda-
mentalmente pessoal, mas também uma prática social, ou seja, ele é também 
“o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos 
se envolvem em seu contexto social”. (SOARES, 2009, p. 72)

O COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA

Com relação a área de a área de linguagens a BNCC mantém uma estreita 
relação com os PCNs, o qual representa uma concepção de linguagem pautada 
na interação com o mundo. Ela representa uma continuação ou aprofundamen-
to das competências e habilidades trabalhadas no ensino fundamental:

A Base Nacional Comum Curricular da área de Linguagens e suas Tecnologias busca consolidar e 
ampliar as aprendizagens previstas na BNCC de Ensino Fundamental nos componentes Língua Por-
tuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa. Para tanto, define competências específicas e ha-
bilidades a ser exercitadas e constituídas no Ensino Médio, que integram conhecimentos desses 
diferentes componentes curriculares. (BRASIL, 2017, p. 473)

No que diz respeito a Língua portuguesa, assim como Matemática deve 
ser ofertado nos 3 anos do ensino médio, conforme a Lei nº13.415/2017. Não 
haverá indicação de seriação, mas esse componente será estruturado por cam-
pos de atuação social. Para a área de Linguagens e suas Tecnologias, a BNCC, 
no ensino médio destaca cinco campos de atuação: o campo da vida pessoal; 
o campo das práticas de estudo e pesquisa; o campo jornalístico-midiático; o 
campo de atuação na vida pública; o campo artístico.

A BNCC mantém as concepções de linguagens e subjetividade, existentes nos 
PCNs, há um avanço nas especificações dos diferentes usos de linguagens nos di-



versos campos de atuação, tornando mais palpável o trabalho com a linguagem. 
Tendo em vista a autonomia dos estudantes, supostamente ganha nas etapas an-
teriores de estudo, a BNCC de Língua Portuguesa para o ensino médio define a 
progressão das aprendizagens e habilidades considerando, dentre outros:

– o aumento da complexidade dos textos lidos e produzidos em termos 
de temática, estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos, 
orquestração de vozes e semioses;

– a atenção maior nas habilidades envolvidas na produção de textos 
multissemióticos mais analíticos, críticos, propositivos e criativos;

– a ampliação de repertório, considerando a diversidade cultural, de 
maneira a abranger produções e formas de expressão diversas – li-
teratura juvenil, literatura periférico-marginal, o culto, o clássico, o 
popular, cultura de massa, cultura das mídias, culturas juvenis etc. ( 
BRASIL, 2017, p. 491)

Há uma infinidade de gêneros orientados para serem usados em sala de 
aula, o que remota a uma inviabilidade de seu emprego, já que dar conta da es-
crita e do uso desses gêneros implica em atividades interativas, contextualmen-
te situada e funcionalmente definida. Estudar os gêneros fora de um contexto 
significa ir na mão contrária do uso da linguagem teorizada sob a concepção 
da interação, conforme afirma Antunes (2009, p. 29) “escrever, na perspectiva 
da interação, só pode ser uma atividade cooperativa. Uma atividade em que 
dois ou mais sujeitos agem conjuntamente para a interpretação de um sentido 
(o que está sendo dito), de uma intenção (por que está sendo dito) ”. Ou seja, 
“escrever, a outros e de forma interativa, é, pois, uma atividade contextualizada. 
Situada em algum momento, em algum espaço, inserida em algum evento cul-
tural. ” (ANTUNES, 2009, p. 29)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo 
propositivo muito significativo para a Educação Básica no Brasil, ele se pro-
põe a ser um guia no planejamento, execução e avaliação dos processos peda-
gógicos e do currículo a ser construído pelas escolas. Percebemos em nossas 
leituras que é formado por teorias que contemplam “a educação integral dos 
estudantes no que concerne aos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” 
(BRASIL, p. 464). Assim é notado claramente em seu texto é ampla abordagem 
de conceito de Língua e texto dialógicos pautados na interação, no contexto, 
e na construção de sentidos. Aponta que o sujeito deve interagir com o mun-
do, com outros sujeitos, buscando construir sua autonomia e seu espaço no 
mundo.



A referência a esta educação integral, a uma educação de qualidade está 
presente em outros documentos oficiais, como já mencionado no decorrer do 
texto, ela se constitui um direito de cada cidadão. O que é legítimo recuperar. 
No entanto, como já foi dito, é preciso haver mudanças, mas elas precisam ir 
além das organizações curriculares. É necessário haver mais valorização do 
profissional da educação, mais investimento financeiro nas estruturas físicas 
das escolas, na formação continuada de professores, na revitalização das bi-
bliotecas, dentre outras. Ou seja, precisará haver por parte do Governo Federal 
uma grande responsabilidade no sentido de prover recursos para a implemen-
tação que somente a União tem condições para tal. 

Finalmente esperamos que ao se falar em competências e habilidades não 
tenhamos e ao se trabalhar com elas, a visão de educação como uma mercado-
ria que pode ser negociada, e aquelas que por ventura não deem o resultado 
esperado sejam deixadas para trás, como algo que não apresenta valor.
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A AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ORAL DA 
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E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO 
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INTRODUÇÃO

O nome “Síndrome de Down” foi dado aos indivíduos com características 
comuns da síndrome até aqueles momentos denominados: idiotas, mongoloi-
des e etc., pelo cientista francês Jerome Lejeune, em homenagem a John Lang-
don Down. Lejeune relatou, três anos mais tarde, o fato de a criança com Down 
ter um pequeno cromossomo extra. Ele observou 47 cromossomos em cada 
célula das crianças analisadas, ao invés de 46, e, ao invés dos dois cromosso-
mos 21 comuns, encontrou três cromossomos 21 em cada célula resultando no 
termo trissomia 21. Cerca de 95% das crianças com Síndrome de Down - SD 
têm essa variação cromossômica. Em seguida, geneticistas detectaram haver 
outros problemas cromossômicos em crianças com a mesma síndrome, ou seja, 
a translocação e o mosaicismo. Existe uma estimativa de nascimento para bebê 
com Down de 1/700 para cada bebê nascido.

A presente pesquisa compreende um estudo sobre a criança com Síndro-
me de Down e suas implicações no processo de aquisição e desenvolvimento 
da linguagem oral. A SD é uma alteração genética, que pode ocasionar alguns 
problemas no desenvolvimento da criança. No entanto, é evidente que existem 
inúmeros fatores sociais e educacionais que aumentam os problemas no pro-
cesso de aquisição da leitura e escrita nessas crianças, em muitas escolas no 
país. 
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Assim, este trabalho tem como objetivo é analisar o processo da aquisição 
de linguagem oral em duas crianças com Síndrome de Down em situações dia-
lógicas na escola, para mostrar a importância da observação desse aspecto no 
processo de aprendizagem pelos docentes.

Este trabalho está estruturado em duas partes fundamentais, a primeira 
parte é uma abordagem teórica que compreende um estudo sobre a criança 
com síndrome de Down e suas implicações no processo de aquisição e desen-
volvimento da linguagem oral. Teoricamente nos apoiamos em uma perspecti-
va dialógica discursiva de Bakhtin (1997), na inclusão da Síndrome de Down 
com Voivodic (2004) e seu processo de aprendizagem na visão de Schwartzman 
(2003) e sua função cognitiva com Milher (1998). A segunda parte, nos pro-
pusemos fazer uma pesquisa com duas crianças (uma de seis anos e uma dez 
anos), cujos codinomes são Karen e Carlos, matriculadas em uma escola pública 
no ensino fundamental nos 1º e 3º anos respectivamente na cidade de Paulista, 
em Pernambuco. E duas professoras do 1º e 3º anos, denominadas P1 e P2.

1. ASPECTOS TEÓRICOS QUE EMBASAM ESTE ESTUDO

A diferença entre a produção oral e a compreensão da criança com SD 
pode ser explicada em duas hipóteses: a primeira, relacionada às dificuldades 
no planejamento motor necessário ao controle da fala e, a segunda, relacionada 
ao déficit de memória de curto prazo, que dificultaria a retenção de informa-
ções imediatas (LIMONGI, 2010).

Estudiosos (SILVA, DESSEN, 2002; PORTO-CUNHA, LIMONGI, 2008; AN-
DRADE, LIMONGI, 2007) apontam que a SD provoca alterações na aquisição da 
linguagem das crianças, especialmente no desenvolvimento da linguagem ex-
pressiva verbal, o que repercute na comunicação verbal associada à expressão 
gestual uma área desenvolvida. De acordo com os estudos analisados (PORTO-
-CUNHA; LIMONGI, 2008), as crianças com SD com menor idade preferem o 
uso de gestos e fazem uso deles em contextos mais atípicos de interação.

1.1. Aquisição e desenvolvimento da linguagem na Síndrome de Down 

O atraso no desenvolvimento da linguagem da criança com SD pode ocor-
rer por múltiplos fatores, como em decorrência das alterações cognitivas e 
neurológicas inerentes à síndrome; da falta de estímulos adequados durante 
a interação mãe-bebê; do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor; dos 
problemas respiratórios, cardíacos e auditivos; e das alterações no sistema es-
tomatognático (ANDRADE; LIMONGI, 2007). Estudiosos direcionam que crian-
ças, jovens e adultos com síndrome de Down (SD) apresentem dificuldades nas 



habilidades linguísticas, em decorrência, dentre outros fatores, da alteração na 
aquisição e desenvolvimento da linguagem. 

Além disso, é interessante que a produção linguística da criança seja esti-
mulada considerando todos os modos comunicativos; não se devem conceber os 
gestos e a fala como antagonistas durante o desenvolvimento da linguagem e du-
rante a comunicação da criança, eles integram uma mesma matriz de produção 
linguística, significação e representação. A presença do gesto nas interações das 
crianças com SD, durante o desenvolvimento da linguagem, promove a presença 
da produção oral, uma vez que gesto e fala são provenientes de uma mesma ma-
triz linguística (MCNEILL, 1985). O que, a longo prazo, promoverá o aumento do 
léxico (ZAMPINI, D’ODORICO, 2009; BELLO, ONOFRIO, CASELLI, 2014). 

Destaca-se, ainda, que é importante manter uma boa relação com as fa-
mílias das crianças com SD, para que exista um feedback mútuo do comporta-
mento da criança na escola e nos outros espaços em que circula, visto que se 
verifica que a criança pode utilizar recursos comunicativos distintos em cada 
contexto. 

1.2. A inclusão da Síndrome de Down

A política de inclusão e a Lei Brasileira da Inclusão (LBI) - Lei 13.146 de 06 
de junho de 2015, assegura no seu Capítulo V, Do direito à educação, no Artigo 
27, que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem. E em seu parágra-
fo único nos traz que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da 
sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocan-
do-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.  

Segundo Voivodic (2004, p. 46) incluir Criança com SD “é romper com o 
determinismo genético e considerar que o desenvolvimento da pessoa com 
Síndrome de Down resulta não só de fatores biológicos, mas também das im-
portantes interações com o meio”. O autor destaca algumas considerações em 
relação a incluir na escola: as condições e limites de cada escola sejam exa-
minados; a necessidade de que cada educador conheça seus próprios limites 
pessoais e de formação e saiba em que medida pode contribuir para a inclusão 
da criança deficiente; as formas possíveis para que o processo de inclusão se 
realize em benefício dessa criança sejam analisadas; os projetos educacionais 
se façam numa dialética de teoria/prática, numa constante avaliação do que 
ocorre com a criança deficiente. 



1.3. Perspectiva dialógica discursiva de Bakhtin 

Adotar uma perspectiva dialógica discursiva baseada em Bakhtin aos es-
tudos de aquisição de linguagem nos permite olhar para a criança como sujeito 
que constrói a si próprio e ao outro na sua interação, Bakhtin (1997).

Bakhtin (2002, p. 88) enfatiza que a natureza dialógica é um fenômeno de 
todo discurso, pois em “todos os seus caminhos até o objeto, em todas as di-
reções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de 
participar, com ele, de uma interação viva e tensa”. Assim, podemos dizer que o 
sujeito está inserido em uma complexa sociedade rodeada por discursos, com 
os quais está em permanente diálogo.

1.4. Processo de aprendizagem na SD

O atraso entre a cognição e a produção de linguagem está sendo reconhe-
cido nas crianças com SD e que este fato pode estar relacionado com a aquisi-
ção de outras habilidades, refere aos estudos de Miller (1988). A linguagem é 
a área na qual a criança com SD demonstra, em geral, os maiores atrasos, a de-
ficiência mental tem sido considerada uma das características mais constantes 
da SD comprometendo as áreas do desenvolvimento cognitivo, apresentando 
também atrasos no desenvolvimento motor.

1.5. A linguagem e a função cognitiva na SD 

Para compensar o atraso de sua produção oral, muitas crianças com SD 
desenvolvem de modo significativo a comunicação gestual, variando-a confor-
me o contexto do ambiente, com o objetivo de se fazerem melhor compreen-
didas pelo interlocutor (ANDRADE, LIMONGI, 2007). No caso do uso de gesto 
durante a fala na criança típica eles servem como base às palavras durante 
a ampliação do vocabulário, as com SD permanecem utilizando os gestos si-
multaneamente à emissão de palavras; ou utilizam-nos com predomínio sobre 
as mesmas, como se elas fossem o apoio linguístico, e não o contrário. Nos 
remetemos a McNeeill (1985) ao defender que a concepção de gestos e a fala 
durante a comunicação da criança, eles integram uma mesma matriz de pro-
dução linguística. 

Segundo Miller (1988), a linguagem tem influência na função cognição da 
SD por apresentar baixo desenvolvimento de sua memória fonológica de tra-
balho, sua fala devido à falta de clareza leva a distorções na conversa mesmo 
na infância, lembrando que suas habilidades sociais e comportamentais são 
de acordo com a sua idade de desenvolvimento e não cronológica. Tendem a 
iniciar a utilizar duas palavras-frase quando dominam um número maior de 



palavras isoladas (em torno de 100), e demonstram mais dificuldades em “pe-
gar” as regras gramaticais e sintáticas, fato que não impedem sua comunicação. 

Bates et al. (1987) afirmam que quando há atraso global do desenvolvi-
mento, as mudanças cognitivas estão associadas com a habilidade de com-
preender ao invés daquela de produzir a fala.

2. QUESTÕES METODOLÓGICAS

Dessa forma, discutiremos os dados de dois sujeitos com SD, doravante 
receberam codinomes (Karen) e (Carlos), de 6 e 10 anos de idade, respectiva-
mente, Karen é a terceira filha de uma família de classe baixa, e mora no mesmo 
bairro da escola, na cidade de Paulista/PE. Logo quando nasceu, a mãe recebeu 
o diagnóstico médico de SD, não foi amamentada, mas recebeu estímulos orais, 
não apresentou problemas clínicos como cardiopatia e/ou doenças respirató-
rias nem deficiências auditivas e/ou visuais. Começou a falar e a andar por 
volta do 2 ano e 8 meses de idade. Desde os quatros anos frequenta a escola 
municipal, estando no 1º ano do ensino fundamental. 

Carlos é filho único, também mora próximo à escola. A mãe teve uma gra-
videz difícil e logo após o parto, a família ficou sabendo da suspeita da síndro-
me devido às características típicas que Carlos já apresentava. Não foi ama-
mentado e recebeu pouco estímulo na infância. Apresenta problema de visão 
e também estrabismo, emitiu os primeiros sons da fala e a andou quase aos 
três anos de idade. Entrou na escola regular aos seis anos, e está no 3º ano do 
Ensino fundamental, não sabe ler nem contar. 

A discussão dos resultados será feita a partir do levantamento dos dados 
que foram coletados em situação dialógica na escola, em três momentos distin-
tos em sala de aula: na atividade de classe, hora da leitura e o terceiro em ativida-
de com jogos pedagógicos, juntamente com os dois professores que receberam 
a siglas de P1 E P2. Cada dado vem acompanhado da identificação do sujeito, da 
situação dialógica da gravação, também há um pequeno registro do contexto em 
que o dado está inserido. Os dados foram transcritos no software ELAN, para 
uma melhor clareza das informações. A fim de situar o leitor na leitura dos da-
dos, explicamos, no quadro abaixo, o significado da simbologia adotada: 

Quadro 1: Indicação de siglas e símbolos

(*) asterisco Fala dos professores P1 e P2

(<) maior que Início da fala de Karen e Carlos

(>) menor que Termino da fala de Karen e Carlos

Fonte: a autora (2018).



3. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

A seleções dos três momentos que ocorrem situações dialógicas foram es-
colhidas por apresenta o maior número de oralizações nas duas crianças com 
SD na escola na interação com os professores em sala de aula. Iniciaremos ago-
ra nossas análises como o primeiro momento na atividade de classe, o segun-
do na hora da leitura e o terceiro em atividade com jogos pedagógicos. Para 
empreender a discussão, retomaremos alguns conceitos e autores que foram 
explicitados e citados anteriormente.

1º Momento: atividade de classe: a P1 do 1º ano entrega uma atividade 
xerocada, que trabalha as vogais e as cores, para Karen e começa a estimulá-la 
para responder. A P2 do 3º ano fez uma atividade que envolve um quebra-ca-
beça com vogais, figuras e cores, com o intuito que Carlos nomei as figuras e 
identificar qual vogal começa cada imagem. 

Figura 1: Produção oral de P1 com Karen 

Fonte: a autora (2018)

Figura 2: Produção oral de P2 com Carlos 

Fonte: a autora (2018)



Na figura 1, viemos destacar a fala de P1 ao estimular Karen para que con-
siga através da oralização reconhecer a letrinha “ A” e pintá-la na cor azul, mes-
mo depois de algum tempo ela encontra a letra “A”, e nomeia de <Eee> na linha 
seis da mescla em questão, em seguinte a P1 olha para Karen e aponta com o 
dedo indicador direito para a atividade e fala o nome correto com mais ento-
nação na voz *Aaa* só então Karen repetir <aaa>. Note-se que, mesmo tendo 
aparecido depois de uma pausa, a resposta aparece depois da insistência de 
P1 e da repetição do nome da letra. Devemos lembra que a criança com SD 
tem um atraso no seu desenvolvimento, e segundo Voivodic (2004, p. 46) “[...] 
o desenvolvimento cognitivo não é somente mais lento, porém se processa de 
forma diferente. A aquisição tardia de uma habilidade compromete a aquisição 
de outras que depende dela, e isso afeta o desenvolvimento”. 

Na figura 2, a P2 também estimula a oralização de Carlos na atividade de 
montar o quebra-cabeça da letra “O”, a folha da atividade era da cor laranja e 
as quatros figuras eram: ovo, ovelha, osso e óculos. Na linha dois ao responder 
a pergunta da P2 <uva>, sua intenção era falar a letra “U”, bem como nas linhas 
cinco, seis e sete ao responder <laranja> ele estava se referindo a cor da folha, e 
na linha treze ao olhar para a figura osso ele imitar um cachorro <aooaauuau>, 
não podemos desprezar essa resposta como errada, pois, ele utiliza-se do co-
nhecimento prévio para fazer as associações com o que estava sendo mostra-
do. A P2 continua a atividade olha para Carlos, aponta para a última figura e 
produz a sentença que leva o aluno a se reorientar na atividade, recuperar a 
atenção na sua reorganização referencial. 

Bissoto (2005) defende que os profissionais ao planejar as ação educa-
cional adotada com as crianças com SD devem ser consideradas, respeitadas e 
adequadas de acordo com as especificidades individuais.

2º momento: atividade de leitura: a P1 do 1º ano, deixa vários de livros 
infantis em uma mesinha e pede para Karen escolher um a incentiva a conte a 
história. A P2 do 3º ano, na aula de leitura solicita que cada aluno escolha um 
livro na estante da sala de aula, e aproxima-se de Carlos incentivando-o para 
que conte a história



Figura 3: Produção oral de P1 com Karen 

Fonte: a autora (2018)

Figura 4: Produção oral de P2 com Carlos

 Fonte: a autora (2018)



Notemos que os engajamentos aconteceram nas figuras 3 e 4 tendo ele-
mentos relacionados ao universo infantil, portanto, configurando um contexto 
lúdico. É importante mencionar que na presença / ausência do brincar de ler 
para a criança (jogos de contar), no brincar de ler com a criança, no brincar de 
desenhar e escrever (jogos de faz-de-conta) que se reencontra o sentido social 
da escrita (De LEMOS, 1982). 

Destacamos na figura 3 a linha nove, quando Karen estabelece relações 
lógicas entre o desenho da menina no livro e sua imagem, vejamos agora sua 
fala <ua mimina nabem>, isso nos mostrar que a partir da relação do texto não 
verbal ela constrói sentidos. A P1 durante quase toda atividade de leitura fica 
instigando a aluna com perguntas e apontando as figuras, ela responde auto-
maticamente e percebemos que ela não flexiona o artigo com a palavra mesmo 
oralmente percebe-se, mas linhas cinco, vinte e seis e vinte e sete. 

Percebemos, então, que, a partir das linhas dezessete até a vinte e sete 
Karen começou a nomear as figuras com autonomia, o que nos mostra quanto 
é fundamental a estimulação da linguagem na SD pela P1, a fim de promover 
espaços para o desenvolvimento cognitivo-linguísticos dessa criança.

Na figura 4, P2 inicia a atividade lendo o título do livro infantil, Carlos re-
peti, em seguida a P2 começa a fazer algumas perguntas para que o aluno co-
mece a falar apontando com o dedo indicador as imagens, nas linhas de sete a 
dez Carlos fez a leitura das imagens com autonomia. De acordo com seu laudo 
apresenta SD e Hiperatividade, fato que pudemos perceber sua atenção e con-
centração prejudicadas, ele se desconcentrou o que pudermos notar nas linhas 
quinze a vinte, perdeu o foco da atividade, a P2 tenta mostrar a raposa com a 
galinha nos braços e Carlos não conseguiu perceber, por último ele vê a praia. 
Lembrando que a criança com SD precisa de apoio de materiais concreto ou 
visuais e não apenas verbais para o seu desenvolvimento. 

É importante que os professore realizem com os alunos um trabalho sis-
temático e bem estruturado que os ajude a organizar bem as informações e 
preparando-os para posteriores aquisições mais complexas ao longo do seu 
crescimento.

3º momento: atividade com jogos pedagógicos: Na hora de escolher os 
jogos, Karen pega o de encaixe com as peças coloridas e a P1 encoraja sua ora-
lidade através da brincadeira de faz de conta. Carlos prefere o jogo de memória 
embora ainda não aceite as regras do jogo, ele gosta de fazer o pareamento dos 
animais iguais e imitar seus sons e a P2 promove momentos em que ele precisa 
nomeá-los.



Figura 5: Produção oral de P1 com Karen 

Fonte: a autora (2018)

Figura 6: Produção oral de P2 com Carlos

Fonte: a autora (2018) 



Karen, na figura 5, começou a fazer vários pedaços coloridos com seu jogo 
e inicia um diálogo com P1, que entra no jogo de faz de contas e continua esti-
mulando sua oralização através de perguntas relacionadas ao jogo a partir das 
linhas de um a nove. A P1 tocou na garrafinha de refrigerante caçulinha que 
encontrava-se em cima da mesa e insistiu na pergunta: *E a gente vai beber 
o que?*, o restante do dialogo das linhas onze a dezenove foi a respeito desse 
mesmo tema, embora ela lanche com refrigerante, em nenhum momento ela se 
referiu a garrafinha com tal, disse apenas água.

Koch (2006, p. 24), retoma que o caráter interativo da atividade discursi-
va se torna altamente evidente nesse processo de manutenção tópica. Com o 
intuito de que a criança consiga concretizar seu projeto de dizer, faz-se neces-
sária a disposição do professor para negociar o sentido.

Na figura 6, a P2 continua estimulando a fala de Carlos, no jogo da memó-
ria através do pareamento das figuras iguais que ele imita o som dos animais, 
a P2 insiste para que ele pronuncie o nome deles como veremos nas linhas seis 
e sete, * é um ca ca* <ojo>, nas linhas dez a quinze Carlos falou com autonomia 
o nome e os sons dos animais. Portanto, não é impossível alfabetizar um aluno 
com Síndrome de Down, tudo dependerá dos seus estímulos (internos e exter-
nos), da sua maturação, e da atuação teórica metodológica do professor.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Vale destacar que, a nossa intenção em trabalhar com duas crianças não 
perpassa a ideia de comparação em termos de superioridade ou inferioridade 
das estratégias que cada uma usou nas situações dialógicas. Cada sujeito é úni-
co e faz uso das particularidades interativas que promovem o jogo de sentidos 
com os professores.

Os professores em interação com crianças com SD, precisam fazer uso 
de várias formas de comunicação, uma vez que elas têm mais dificuldade de 
atender a solicitações apenas verbais. Como no jogo do “faz-de-conta” que os 
objetos e as práticas orais são recontadas e ganham (ou não) sentidos para a 
criança. Assim, a continuidade da estimulação oral é importante a fim de pro-
piciar uma melhor comunicação, interação social e a qualidade de vida para as 
crianças.

As principais finalidades propostas para minimizar as dificuldades senti-
das pelas crianças com SD na área da linguagem são: procurar aprofundar qual 
a melhor forma de intervenção; caracterizar a problemática de crianças com 
SD; tomar consciência, enquanto professores, da necessidade de intervir ao ní-
vel da Linguagem, desenvolvendo estratégias/recursos adequados, no sentido 
de otimizar as potencialidades destas crianças. 



Ressaltamos que, para esse trabalho acontecer com êxito é necessário que 
os parceiros, escola, família e os profissionais médicos (médicos, psicólogos, 
fonoaudiólogos, dentre outros) devem unir forças num trabalho coeso.

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, R.V.; LIMONGI, S.C.O. A emergência da comunicação expressiva na criança com síndrome de Down. 
Pró-Fono Revista de Atualização Científica. Barueri, SP. 19(4): 387-92. Out-dez, 2007.

BAKHTIN, M. Problemas da poética em Dostoiévski. (Trad. Paulo Bezerra), 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense Univer-
sitária, 2002.

____. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina G. G. Pereira. 
São Paulo: Martins Fontes, 1997.

BATES, E.; O’CONNEL. B.; SHORE, C. Language and Communication in infancy. In: J. D. Ofosky (ed). Handbook of 
Infant Development. New York. 1987.

BELLO, A.; ONOFRIO, D.; CASELLI, M.C. (2014). Nouns and Predicates Comprehension and Production in Chil-
dren with Down syndrome. Research in Developmental Disabilities, vol.35 (4), pp.761-775 [doi: 10.1016/j.
ridd.2014.01.023].

BISSOTO, M. L. O desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem do portador de Síndrome de Down: re-
vendo concepções e perspectivas educacionais. Ciências & Cognição; v. 4, n. 2, mar. 2005. Disponível em: 
<http://www.cienciacognição.org> Acesso em: 05 dez. 2018.

BRASIL. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LEI 13 146 de 06 de junho de 2015. http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 

De LEMOS, C. G. Sobre a aquisição da linguagem e seu dilema (pecado) original. In: Boletim da Abralin. 3. 1982, 
126p. 

KOCH, Ingedore G. Villaça. ____; PENNA, Maria Angélica de O. Construção/Reconstrução de objetos de discurso: 
manutenção tópica e progressão textual. In: Cadernos de Estudos Linguísticos. Campinas, Vol. 48, N.1, p. 23-
31, 2006

MCNEILL, David. So you think gestures are nonverbal? Psychological Review, Vol. 92(3), Jul 1985, 350-371.
MILLER, J. F.F. Developmental Asynchrony of Language Development in Children with Down syndrome, 1988. 

The Psychobiology of down Syndrome: issues in the biology of language and cognition. Disponível em: <http://
www. down-syndrome.info/library/periodicals/desrp>. Acesso em 24/11/2018. 

PORTO-CUNHA, Eliza; LIMONGI, Suelly Cecília Olivan. Modo comunicativo utilizado por crianças com síndrome 
de Down. Pró-Fono Revista de Atualização Científica. 2008 out-dez; 20(4): 243-8.

Silva N.L.P., Dessen M.A. Síndrome De Down: Etiologia, Caracterização e Impacto na Família. Interação Psicol. 2002; 
6(2): 167-76. 

SCHWARTZMAN, J.S. Síndrome de Down. 2. ed. São Paulo: Memnon, 2003. 
VOIVODIC. M. A. A inclusão escolar de criança com Síndrome de Down. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 
ZAMPINI, L.; D’ODORICO, L. Desenvolvimento de vocabulário em crianças com síndrome de Down: dados longitudi-

nais e transversais, diário de intelectual e deficiência de desenvolvimento , 384 (310), 2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm


O FACEBOOK COMO PROTAGONISTA 
DE AULAS DE LEITURA E DE ESCRITA

Thalyne Keila Menezes Costa90 
Williany Miranda Silva91

INTRODUÇÃO

Sob o contexto da contemporaneidade, pertencente ao conceito das novas 
tecnologias que surgiram com a ideia de proporcionar a comunicação online e a 
participação de atividade virtuais, o Facebook oferece aos usuários um espaço 
para escrita ou “atualização” de status/posts e se refere à composição de men-
sagens que pode ser realizado em qualquer momento na plataforma da rede 
social.

O Facebook apresenta espaços de interações síncronas, que ocorrem em 
tempo real, e assíncronas, desconectadas do imediatismo. Além do espaço para 
o post, a interação poderá ocorrer através do gênero comentário, que emergiu 
devido a Web 2.0, e permite aos usuários complementarem e/ou discordarem 
de uma postagem. Observa-se que a participação de alunos/usuários podem 
ser redimensionadas, em redes sociais com posicionamentos e postagens, e 
produzir diálogos produtivos relativos ao aprofundamento de conteúdos em 
contexto escolar, complementando o ensino presencial. 

Diante de tais considerações, e também da constatação da representativi-
dade do Facebook no cotidiano dos discentes, esse ambiente virtual é um ins-
trumento capaz de envolvê-los nas relações interpessoais em sala de aula e nas 
atividades didáticas que promovem ações de uso e reflexão sobre a língua, a 
partir de conteúdos escolares presentes nos currículos.

Dessa maneira, a questão a ser respondida neste estudo é: O que a pro-
dução de comentários revela sobre o planejamento de aulas de leitura, envol-
vendo a temática “preconceito”, e de escrita, envolvendo o conteúdo “tipos de 
argumentos”?

90 Mestranda em Linguagem e Ensino pela UFCG.
91 Professora associada da Unidade Acadêmica de Letras e membro do Programa de Pós-Graduação em Lingua-
gem e Ensino da UFCG.



Para dar conta de responder tal pergunta, e sob inspiração da noção teó-
rica do grupo genebrino, uma Sequência Didática (SD)92 contemplou tanto o 
ambiente da sala de aula quanto o virtual com atividades de leitura e de escrita, 
através de um grupo criado no Facebook para postagens complementares ao 
conteúdo escolar.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O espaço virtual, apesar de não ser uma ferramenta destinada em princí-
pio para fins pedagógicos, pode ser utilizado como um recurso didático com-
plementar, por ser dinâmico, atrativo e motivador ao ensino de leitura e pro-
dução de textos, com vistas a acrescentar informações aos objetos de ensino 
abordados formalmente em sala de aula. Esses espaços na Web são ferramen-
tas que para a educação podem ser complementares/colaborativas, por apre-
sentar novas práticas ao reconhecer nos ambientes virtuais características do 
velho texto, pois são novas possibilidades de os usuários explorarem os gêne-
ros reconfigurados e intensificarem a interação é maior, uma vez que a familia-
ridade fornece a escrita de textos.

O Facebook pode ser utilizado como uma ferramenta que em sua funcio-
nalidade constrói conhecimentos, possibilita o processo de ensino e aprendi-
zagem e dinamiza a educação, visto o imediatismo com que o processo de troca 
de informações ocorre entre a comunidade. Dessa forma, o Facebook permite o 
trabalho em ambiente presencial e virtual, e através da postagem e do comen-
tário o aluno pode participar das situações sociais que exigem o domínio da 
leitura e da escrita de diversos gêneros textuais, a partir de suas necessidades 
pessoais ou da sociedade, que conduz o discente a procurar adequar suas ações 
às situações de uso, incluindo o domínio da tecnologia e da linguagem, suas 
funções e funcionalidades.

O gênero “comentário” assume o estatuto de gênero, pois segundo Koche:

O comentário consiste em um gênero textual que analisa determinado assunto, um fato ocorrido, 
uma questão polêmica, uma obra publicada, um filme, uma competição esportiva, entre outros 
objetos, tecendo considerações avaliativas (KOCHE, 2010, p. 53)

A autora acrescenta que a estrutura do gênero é livre, uma vez que depen-
de das intenções do administrador da postagem em achar adequado o comen-
tário do leitor participativo ou não. Constituindo-se a partir de aspectos como: 
apresentação, em se tratando da contextualização do objeto a ser comentado; 

92 Este artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado, cujo projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospi-
tal Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande / HUAC – UFCG sob parecer nº 
92556518.4.0000.5182.



descrição, no que diz respeito à demonstração do objeto analisado e de suas 
partes; e, por fim, avaliação, em que se critica o que é mais significativo no ob-
jeto analisado, de modo progressivo e consistente. 

A utilização desse gênero apresenta grande facilidade no sentido de escre-
ver, não requerendo grande nível de letramento digital, pois permite a atuali-
zação constante de informações, seja para editar algo escrito ou excluir a par-
ticipação. Além de ser um espaço atrativo que incentiva a reflexão, não apenas 
pela leitura da postagem e do próprio comentário, mas também pela interação 
de outros leitores comentadores que podem complementar, acrescentar novas 
informações e discordar da postagem ou o comentário de outra(s) pessoa(s).

Portanto, observamos que o gênero comentário no Facebook é uma nova 
relação com a escrita advinda das explorações criativas e engenhosas dos am-
bientes virtuais. Para Marcuschi (2010, p. 77), a escrita em ambiente virtual 
alcança uma repercussão interessante dada a relação que se estabelece com 
usos já existentes, constituindo um novo formato de escrita em uma relação 
mais íntima com a oralidade.

Predominantemente no contexto digital, o comentário é considerado um 
gênero por cumprir uma função de reiterar a interação entre os sujeitos, re-
troalimentando o diálogo com inúmeras formas de manifestações: linguísticas, 
imagéticas ou sonoras (multimodais).Além desse aspecto comparativo, nota-se 
que o comentário ganhou nova roupagem após o avanço das TIC (Tecnologias 
da Informação e Comunicação), que trouxe consequências significativas às prá-
ticas de comunicação social, refletindo positivamente na cultura. Segundo Ri-
beiro (2007, p. 111):

Em meios eletrônicos de comunicação assíncrona, com trocas de ideias basicamente textual, a lei-
tura do que se escreve – enquanto se escreve e após fazê-lo – é uma forma de abstração reflexiva, 
uma externalização do diálogo interno, que é então apresentado ao indivíduo de forma mais con-
creta. (RIBEIRO, 2007, p. 111)

A autora defende que o pensamento escrito pode carregar mais significado 
e correlação com o pensamento do emissor do que o diálogo verbal presencial, 
pois o diálogo interno é a base da abstração reflexiva e, ao escrever, o emissor 
tem oportunidades ampliadas de meditar e comtemplar as ideias produzidas. 
Estando a figura do mediador ausente, os interesses individuais são ajustados 
devido à diversidade de opções oferecidas pelo Facebook para interação, por 
dar a liberdade de escolha tanto dos comentários através de reações quanto 
de outros comentários que explicitam os posicionamentos de outros leitores. 

Dessa forma, o aluno navegante desse espaço tem o livre-arbítrio para 
concordar ou não com o posicionamento de outras pessoas, como também, ao 
ler outros posicionamentos, poderá ganhar mais fôlego para argumentar as 



próprias ideias. Nessa perspectiva, o aprendizado do leitor comentador pode 
ser significativo, pois corresponde ao conhecimento aplicado que direciona 
o aprendiz para as necessidades e desejos, o que equivale a um processo de 
mudança e crescimento pessoal que é nítido nos ambientes não formais e nas 
mediações eletrônicas, nas quais a utilização do comentário como ferramenta 
educativa é eficaz para o processo de desenvolvimento do aluno e impulsiona a 
escrita do pensamento reflexivo, crítico e argumentativo.

1.1 A sequência didática no ensino de gênero

O ensino pautado nos gêneros textuais, por ser um material rico e con-
duzir os alunos à leitura e à escrita em situações concretas de uso, contribui 
para o desenvolvimento e ampliação de capacidades reflexivas. Dessa forma, 
a experiência de planejar e executar atividades de ensino, a partir da reflexão 
e uso parece promover uma maior apropriação dos objetivos e dos conteúdos, 
dissociando-se ensino de espontaneísmo e de práticas mais tradicionais, pau-
tadas no autocontrole das estratégias metodológicas que constituem as etapas 
de aula, por parte do docente.

Para atender as exigências sociais no ambiente escolar, fundamenta-se 
que “é possível ensinar a escrever textos e a exprimir-se oralmente em situa-
ções públicas escolares e extraescolares” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2013, p. 82). No 
entanto, deve-se criar um contexto de aprendizagem que contemple atividades 
variadas para que o ensino permita a apropriação das noções, técnicas e instru-
mentos necessários para o desenvolvimento das capacidades do discente em 
situações diversas de comunicação.

Diante dessa constatação, Dolz e Schneuwly (2013) apresentaram um pro-
cedimento sistemático sobre os gêneros a partir da Sequência Didática (SD), 
que é “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemáti-
ca, em torno de um gênero textual oral ou escrito,” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2013, 
p. 82).

Para os autores, a SD tem a finalidade de ajudar o aluno a conhecer, com-
preender, interagir e produzir um gênero textual de maneira adequada a uma 
dada situação de uso, servindo como acesso a práticas de linguagem novas ou 
dificilmente domináveis. Partindo desse pressuposto, é necessário que o pro-
fessor considere o funcionamento dos gêneros na sociedade e organize uma 
proposta didática com a escolha de uma situação particular que seja exequível 
e sócio-comunicacional.

A estruturação de Dolz e Schneuwly (2013) prevê um esquema que pode 
ser representado em quatro enumerações de etapas. Na primeira, apresenta-se 
a situação com a exposição do projeto de comunicação que será realizado pelo 



professor; na segunda etapa é realizada a produção inicial com a elaboração 
de um texto pelos alunos, a fim de motivar não só as atividades, mas também a 
elaboração da própria SD; na sequência, a terceira etapa é composta pela expo-
sição de técnicas para a elaboração, criação e/ou aprimoramento de conteúdos 
em módulos; e, por fim, na quarta etapa, a produção final pelo aluno para pôr 
em prática as instruções apresentadas nos módulos.

Para Dolz e Schneuwly (2013, p. 82),

Uma proposta como essa tem sentido quando se inscreve num ambiente escolar no qual múltiplas 
ocasiões de escrita e de fala são oferecidas aos alunos, sem que cada produção se transforme, ne-
cessariamente, num objeto de ensino sistemático. 

O contexto da sequência, esboçado pelos autores, visa que os discentes se 
apropriem das noções, técnicas e instrumentos necessários para a utilização 
eficaz de expressões escritas em situações reais. O trabalho com os gêneros na 
escola visa ajudar o aluno a ter acesso e dominar melhor um gênero de texto de 
forma adequada para uma situação de comunicação.

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Com o intuito de atender aos objetivos propostos de observar as ativida-
des desenvolvidas em ambiente virtual dentro de um conjunto de atividades 
mais amplo, iniciado presencialmente, optamos por recorrer a um estudo de 
abordagem descritivo-interpretativista com procedimento qualitativo para os 
dados, por ser uma pesquisa que “procura entender, interpretar fenômenos so-
ciais inseridos em um contexto” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 34). 

Os dados sistematizados decorrem do planejamento e da execução de um 
conjunto de aulas aplicadas por uma professora de Língua Portuguesa de Ensi-
no Médio, e também uma das pesquisadoras deste trabalho. Essa negociou com 
os alunos de duas turmas de segunda série, de forma bem-sucedida, a comple-
mentação de atividades da SD em ambiente virtual. Criou-se um grupo fechado 
no Facebook, intitulado “Língua Portuguesa – projeto de leitura e escrita” (ht-
tps://www.facebook.com/groups/135311197175123/?ref=bookmarks), com 
vistas à publicação e divulgação de posts e comentários, resultante das ativida-
des iniciadas em contexto presencial.

Os alunos participantes da pesquisa são 71 estudantes da 2º série do En-
sino Médio Integrado do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba, 
correspondente aos cursos de Petróleo & Gás e Informática no ano letivo de 
2017. Esses reuniram-se no grupo fechado do Facebook que foi utilizado como 
recurso complementar para o ensino de leitura e escrita.



Para o artigo em questão, recortamos parte de uma SD, sistematizando os 
conteúdos e atividades em que figuram os tipos de argumentos para a produ-
ção de comentários virtuais em relação ao tema preconceito. Analisar a relação 
entre a proposta de ensino do conteúdo, com a manifestação concreta destes 
nos comentários em outro ambiente, que não o escolar, é o objeto central de 
nossas discussões.

Como a execução de uma Sequência Didática, que perpassou o ambiente 
da sala de aula complementado pelo Facebook, este artigo trata-se de um estu-
do exploratório, que analisa: 1. As postagens que deram continuidade às ativi-
dades de leitura em sala de aula, introduzida no grupo pela professora; e 2. Os 
comentários, que refletem os conteúdos de escrita, mobilizados pelos alunos. 

Para a análise da influência do conteúdo ministrado, no referido planeja-
mento, foi selecionada a produção de comentários de vários alunos. Esses, pela 
assiduidade e participação em ambos os ambientes, podem ser representati-
vos de uma amostragem para aprofundar futuras reflexões. 

2.1 Sobre as atividades de planejamento de leitura e escrita 

As atividades de planejamento de leitura e de escrita ocorreram em onze 
aulas, distribuídas de forma a contemplar o conteúdo “Tipos de argumentos” e 
“Gênero carta aberta”. Para estimular a apropriação destes conteúdos, utilizou-
-se o tema “preconceito”, com 6 textos em sala, subsidiando a temática. Além 
disso, realizaram-se algumas atividades com estratégias metodológicas envol-
vendo práticas orais e interpretativas de leitura, como a atividade que segue:

Figura 01: Postagem 1 – Vídeo Você é preconceituoso?

Disponível em: <.https://www.facebook.com/groups/135311197175123/?ref=bookmarks>.

Na Figura 01, tem-se a primeira ilustração: a postagem da professora no 
grupo do Facebook, a fim de iniciar a SD. É possível notarmos nessa imagem 



que 67 alunos, de um total de 71, visualizaram a atualização de status, 27 alu-
nos reagiram, sendo 25 com a reação “curti” e 2 com “amei”, e 43 alunos parti-
ciparam através de comentários.

Nessa atividade, a docente partiu da leitura do vídeo “Você é preconcei-
tuoso?”, de Eduardo Bressanim, para que refletir sobre pensamentos e atitu-
des que não consideramos preconceituosas no cotidiano, mas que são. Junto a 
postagem do vídeo, no grupo virtual e em sala de aula, a professora utilizou o 
título do material para interrogar aos alunos se eles se consideravam pessoas 
preconceituosas. Essa primeira postagem oportunizou aos discentes exporem 
suas crenças e argumentos sobre as próprias atitudes.

O material exemplificado foi explorado em contexto de sala de aula, com 
vistas a desenvolver estratégias de posicionamento que levariam, em outro 
momento, os discentes a argumentar na produção da carta aberta, revelados 
através de tipos de argumentos (conteúdo ministrado nas aulas 4, 5, 6 e 7), 
explicados em sala de aula. Para este artigo, restringimos a apreciação das ati-
vidades relativas à produção de leitura e de escrita no ambiente virtual. Assim, 
sistematizamos cinco das onze aulas desenvolvidas na SD, por tratarem espe-
cialmente da postagem de comentários extensivos à exploração da temática 
discutida em contexto de sala de aula. 

As discussões que instigavam a produção de argumentos eram sinalizadas 
por questões pontuais, que exigiam respostas concretas e produzidas oralmen-
te. O quadro 02, a seguir, reúne o encaminhamento dado pela docente. Vejamos:

Quadro 01: Articulação entre conteúdos e temática na produção de comentários. 

Ambiente presencial Ambiente virtual - postagens

Aula 08: 
“Racismo 
é burrice”, 
de Gabriel 
O Pensador 
(música)

Questionamentos no 
ambiente virtual:
Qual justificativa você 
poderia nos apresentar para 
o preconceito racial? 
E qual(quais) fator(es) 
contribui(em) para a prática 
de racismo e discriminação?

Reprodução da letra 
da música
Leitura de 
comentários dos 
alunos

Postagem da música “Racismo 
é burrice” através de vídeo 
(disponível em: https://youtu.
be/MDaB8muAANc >.)
57 comentários foram 
explicitados pelos discentes

Aula 09 “Flip – 
Festa Literária 
Internacional 
de Paraty” 
(Depoimento 
em vídeo)

Interpretação do 
documentário e 
questionamento no 
ambiente presencial que 
surgiram a partir das 
participações orais. 

Reprodução do 
depoimento em 
vídeo
Depoimento 
de alunos com 
argumentos orais 
sobre preconceitos 
vivenciados e 
exemplificados

Postagem do depoimento em 
vídeo (disponível em: <https://
bit.ly/2twCraA >.)
5 comentários foram 
explicitados pelos discentes 



Aulas 10 
e 11: “O 
significado de 
Mandela para 
o futuro da 
humanidade”, 
de Leonardo 
Boff

Questionamento no 
ambiente presencial:
Qual o objetivo geral do 
texto anterior?
No texto em estudo, o autor 
serviu-se de vários recursos, 
um deles é a definição. O 
ato de perdoar, conforme 
foi definido no texto, está 
adequado ao contexto? 
Justifique.
Questionamento no 
ambiente virtual:
“Por que, segundo Leonardo 
Boff, Nelson Mandela tem 
um significado para o futuro 
da humanidade?”

Leitura e 
interpretação do 
texto através de 
material impresso. 
Identificação de tese 
e de argumentos.

Postagem do texto “O 
significado de Mandela para 
o futuro da humanidade” 
(disponível em: <https://
leonardoboff.wordpress.com 
>.)
42 comentários foram 
explicitados pelos discentes

Como se pode verificar, o quadro 01 revela a articulação entre o ambiente 
presencial e a reiteração da aula no ambiente virtual. As aulas 08, 09, 10 e 11 
foram complementadas por postagens virtuais que estimulava comentários. A 
primeira coluna na vertical especifica a aula e o material que foi subsídio para 
as atividades de leitura e escrita que ocorreram. Diante dessas colunas temos 
o detalhamento das intervenções, nos eixos horizontais, que especificam os 
questionamentos e procedimentos perpassados tanto no ambiente presencial 
como no virtual.

Face às considerações relativas à sistematização de atividades de leitura 
e de escrita, e a articulação entre o conteúdo ministrado, a última coluna, re-
lativa à explicitação de comentários, possibilitou a identificação de aspectos 
do planejamento destas aulas, sinalizando reflexões necessárias, tão caras à 
Linguística Aplicada, para a construção de uma etapa, que influencia o ensino 
pautado em práticas emergentes inseridos num paradigma complexo (FREIRE; 
LEFFA, 2013).

Os comentários, recolhidos para a análise do referido planejamento, fo-
ram enumerados em sequência como ilustrativa da categoria “Postagens rela-
tivas ao planejamento temático”, realizadas pela professora a serem discutidas 
na seção que segue.

3. EVIDÊNCIAS RELATIVAS AO PLANEJAMENTO TEMÁTICO COM 
ÊNFASE NA LEITURA

Os comentários relativos as postagens, tomados como ponto de partida 
para a análise das aulas de leitura e escrita evidenciadas nos ambientes virtual 
e presencial sobre preconceito, revelam que a ênfase das aulas foi dada a temá-



tica, que prevaleceu nas aulas de leitura. Essa constatação permite avaliarmos 
a categoria de comentário reinterativo por fazer referência às interações que se 
desenvolvem pela exposição do conhecimento adquirido, a partir da leitura do 
post, ocorrendo a reprodução da temática que reitera a postagem apontando 
o posicionamento do leitor. Vejamos os exemplos de comentários que seguem:

Figura 02: Comentário 01

Disponível em: <.https://www.facebook.com/groups/135311197175123/?ref=bookmarks>.

Figura 03: Comentário 02

Disponível em: <.https://www.facebook.com/groups/135311197175123/?ref=bookmarks>.



Nos exemplos expostos observa-se que o acréscimo de ideias é relacio-
nado a temática das postagens que os alunos interagiram. O comentário 01 
condizente a postagem da música Racismo é burrice, de Gabriel O Pensador, 
relaciona-se a temática preconceito racial. No comentário 02 temos o posicio-
namento do aluno e a reiteração do tema, abordado no depoimento em vídeo 
da Flip – Festa Literária Internacional de Paraty. 

Esses exemplos encaixam-se na categoria de comentários reiterativos por 
incluírem o conhecimento ao tema já existente numa interação que aborda a 
temática. Dessa maneira, existe na escrita mais significado e correlação com 
o pensamento do emissor, que teve nessas atividades a oportunidade de ler, 
refletir e construir o próprio posicionamento, fazendo referência a exposição 
da postagens pela relação existente com a temática e a aplicabilidade do conhe-
cimento adquirido.

CONCLUSÃO

Com relação ao questionamento que nos propomos a refletir, neste estudo, 
o que a produção de comentários revela sobre o planejamento de aulas de lei-
tura, envolvendo a temática “preconceito”, e de escrita, envolvendo o conteúdo 
“tipos de argumentos”, não nos deparamos com comentários que apresentas-
sem o uso reflexivo do conteúdo “tipos de argumentos”, o que encontramos 
ricamente são interações que expandem a temática. 

Percebemos que os alunos se envolveram com a temática e a dinâmica da 
atividade que contemplou o ambiente virtual, pois os comentários dizem mui-
to sobre leitura, mas não exibem relevância sobre argumentos, pois os alunos 
apresentaram resistência ao incluir em suas interações os “tipos de argumen-
tos” estudados em sala de aula. 

Para tanto, os comentários revelam que as postagens e o planejamento da 
docente em alguns momentos apresenta falhas nas escolhas traçadas no decor-
rer da SD, por ter dado ênfase as aulas de leitura que foram sobre preconceito. 
Também temos consciência de que a aquisição do conteúdo “tipos de argumen-
tos” requer esforços contínuos e não acontece de uma hora para outra. 

O professor, inserido em uma prática complexa que envolve os ambientes 
virtuais em complemento a sala de aula, precisa entender que ao postar mate-
riais no grupo do Facebook é necessário que ele realize uma retrospecção em 
ambiente presencial, relacionando em sua prática uma reflexão sobre o con-
teúdo ensinado, exemplificando os “tipos de argumentos” a partir dos comen-
tários dos próprios alunos, ou seja, é preciso redimensionar a prática de ensino 
considerando ações de aquisição de conhecimento, prática e reflexão diante 
das atividades realizadas no ambiente presencial.
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PEDAGOGIA DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: 
heterogeneidade, adequação e 

ampliação sociodiscursiva
Daniela Celi da Silva Ferreira93
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1. INTRODUÇÃO

Como proposta para o ensino de língua materna, a Sociolinguística intera-
cional, aliada à etnografia da fala, à análise linguística textual e a outras áreas 
linguísticas têm constituído o que o que é denominado de Pedagogia da Varia-
ção Linguística. Essa perspectiva é amparada nas mais completas percepções 
de direito linguístico, como aspecto de identidade e de cidadania e do reconhe-
cimento da diversidade e da pluralidade linguística e cultural, e tem se apre-
sentado como uma possibilidade relevante na abordagem de ensino da língua.

A Sociolinguística interacional e, mais especificamente, a denominada de 
Sociolinguística educacional, inicialmente, fundamentada nos trabalhos de 
Bortoni-Ricardo (2004 e 2005) no Brasil, têm se mostrado uma frutífera área 
de estudos e de aplicação didática. Essas pesquisas iniciais têm fomentando, 
em todo o país, outros estudos na área educacional por estudiosos interessa-
dos no ensino de língua materna e de uma segunda língua. Assim, essa linha 
de pesquisa e aplicação à educação tem se mostrado bastante promissora em 
vários aspectos, seja no reconhecimento da cara linguística do Brasil seja no 
combate ao preconceito linguístico, ou como proposta de análise de dados para 
ampliar a competência linguística do alunos da educação básica.

Para Bortoni-Ricardo (2005, p. 128) a Sociolinguística Educacional pode 
ser definida como “todas as propostas e pesquisas sociolinguísticas que te-
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nham por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento do processo educacio-
nal, principalmente na área do ensino de língua materna”. Dessa forma, a So-
ciolinguística educacional, amparada numa pedagogia da variação linguística, 
sob muitos aspectos, está também fortalecida em estudos sobre leitura, escrita, 
alfabetização, letramento e métodos de ensino, com a ampliação de estudos em 
áreas diferentes da Linguística, como, por exemplo, o estudo de gêneros e da 
linguística textual, além das contribuições de todas as pesquisas que vêm sen-
do realizadas com propósito pedagógico e didático das línguas.

Assim, esta linha de pesquisa visa a uma proposta de ensino que busque 
ampliar as capacidades linguísticas e discursivas dos discentes precisa, de ma-
neira efetiva, reconhecê-los como seres integrais que vivem em sociedade e 
que apresentam necessidades linguísticas muito diversificadas. Desta forma, 
segundo Marcuschi (2010, p. 10) “o certo é que diariamente operamos com 
a língua em condições e contextos os mais variados e, quando devidamente 
letrados, passamos do oral para o escrito ou do escrito para o oral com natu-
ralidade”. A competência de passar de uma para outra modalidade da língua, 
evidentemente, dentro de situações reais de comunicação, é o que caracteriza 
um falante autônomo nos usos da língua. 

Isto posto, a ampliação das competências linguísticas e discursivas pres-
supõe um reconhecimento sociolinguístico e um trabalho direcionado às mul-
tifaces da língua portuguesa: variedades prestigiadas, variedades estigmatiza-
das e a norma padrão.

A seguir, apresentaremos as principais contribuições da Sociolinguística 
Educacional em favor da pedagogia da variação linguística e a necessidade de 
desmitificar o preconceito linguístico em favor do ensino de língua materna no 
Brasil. Em seguida, pontuaremos alguns aspectos sobre o ensino da variação 
linguística na BNCC, nos PCN e nos Parâmetros Estaduais da EJA em Pernam-
buco. E finalizaremos apresentando algumas considerações sobre o estudo 
aqui discutido.

2. CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS EM FAVOR DA PEDAGOGIA DA 
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

O reconhecimento da língua como práticas de usos sociais modificou pro-
fundamente o ensino de língua materna na educação básica. A apesar dos en-
traves, das dúvidas e da falta de segurança didática vivida por muitos professo-
res, tornou-se consensual achar que o ensino não pode mais ser como era antes 
da publicação dos PCN (1998). A sociedade mudou e a escola precisa acompa-
nhar as tecnologias e os avanços científicos. Porém, para Travaglia (2009, p. 



12), “algumas aulas de português afastam a língua da vida a que ela serve e se 
torna algo artificial.”

Se, de um lado, a Sociolinguística interacional tem seu corpus de análise 
na fala de indivíduos, de outro, ela não se limita a essa fala individualmente, 
pois considera a atividade linguística como um todo, ou seja, um evento discur-
sivo. Sobre a Sociolinguística interacional Bagno (2017, p. 431) assevera que 
“essa disciplina faz o estudo do uso contextualizado da linguagem, caracteris-
ticamente interações faladas face a face”. Sendo assim, alguns aspectos preci-
sam ser considerados diante de uma proposta de ensino plural. O autor ainda 
acrescenta que cada vez mais se torna evidente que é preciso analisar a nossa 
realidade sociolinguística sob três focos: de um lado, (1) a norma-padrão, isto 
é, o modelo idealizado de língua “certa” descrito e prescrito pela tradição gra-
matical normativa e que de fato não corresponde a nenhuma variedade falada 
autêntica e, em grande medida, tampouco a escrita mais monitorada, e, do ou-
tro lado, como extremos de um amplo continuum (2) o conjunto de variedades 
prestigiadas, faladas pelos cidadãos de maior poder aquisitivo, de maior nível 
de escolarização e de maior prestígio sociocultural, e (3) o conjunto das varie-
dades estigmatizadas, faladas pela imensa maioria da nossa população, seja 
nas zonas rurais, seja nas periferias e zonas degradadas das nossas cidades, 
onde vivem os brasileiros mais pobres, com menor acesso à escolarização de 
qualidade, desprovidos de muitos de seus direitos mais elementares. Com isso 
quero deixar claro que a norma-padrão não faz parte da língua, isto é, não é um 
modo de falar autêntico, não é uma variedade do português brasileiro contem-
porâneo, Bagno (2015, p. 13).

Com essas considerações, podemos entender que a língua portuguesa 
tem três facetas que precisam ser consideradas pelos professores de língua no 
Brasil: (1) a norma padrão, que não corresponde à “norma culta”. Isso porque, 
segundo estudos do projeto NURC, essa norma apresenta um grande distancia-
mento entre grande parte das orientações normativas que a regem e os falares 
cultos registrados no Brasil; (2) as variações prestigiadas, que correspondem 
aos falares cultos de falantes diferentes, que não representam uma unidade, 
mas são também bastante diversificadas e dependerão do contexto e dos gê-
neros textuais utilizados; e (3) as variações desprestigiadas, que são formas 
bastante estigmatizadas e causadoras de rejeição em alguns contextos e por 
alguns falantes. 

A seguir, discorreremos sobre o preconceito linguístico, um dos principais 
fatores para a não efetivação de uma pedagogia da variação linguística como 
instrumento de inclusão social.



2.1 DESMITIFICANDO O PRECONCEITO LINGUÍSTICO

O preconceito linguístico é um fator excludente e discriminatório que atin-
ge a maioria dos falantes da Língua Portuguesa no Brasil, porquanto, atua dis-
farçadamente e pode estar presente em muitos ambientes públicos. 

Esse tipo de preconceito se impõe comumente, infiltra-se como se fosse le-
gitimado por saberes científicos e busca justificativa e respaldo em abordagens 
gramaticais tradicionais, mesmo que elas já sejam mais que ultrapassadas. Po-
rém, seus propagadores encontram apoio na imprensa, como televisão, revis-
tas e jornais conservadores. Esse tipo de preconceito também é divulgado em 
livros que focalizam os erros contra “o português”. Logo, o preconceito linguís-
tico, de tão difundido como preservação da língua ou como legitimidade teó-
rica, continua sendo sustentado e divulgado em muitos âmbitos da sociedade.

Para Bagno (2015, p. 115), “o tipo mais trágico de discriminação não é 
aquele que é exercido por uma pessoa em relação a outra, mas a discriminação 
que uma pessoa exerce contra si mesma”. Assim, o preconceito linguístico atua 
de maneira tão sorrateira que é capaz de fazer com que pessoas que sofrem por 
causa dele achem que elas realmente merecem sofrê-lo e não atentem para o 
fato de que algo que atinge tão grandioso número de falantes no Brasil precisa 
ter uma explicação científica, histórica ou social, por isso, o pior preconceito é 
o preconceito contra si mesmo. 

Esse preconceito não é combatido pelas vítimas, muito menos pelos pro-
fessores de Língua Portuguesa, que seriam os mais indicados para fazê-lo, uma 
vez que conhecem a língua em seu caráter heterogêneo. Sobre esse aspecto, Fa-
raco e Zilles (2015, p. 8) afirmam que “a língua continua sendo forte elemento 
de discriminação social, seja no próprio contexto escolar, seja em outros con-
textos sociais, como no acesso ao emprego e aos serviços públicos em geral”.

Por outro lado, um dos maiores problemas do preconceito linguístico, 
apontado por Bagno, está associado ao abandono da escola e ao silenciamento 
em algumas situações sociais, já que (2015, p. 31) “muitas vezes, os falantes 
das variedades estigmatizadas deixam de usufruir diversos serviços a quem 
têm direito simplesmente por não compreenderem a linguagem empregada 
pelos órgãos públicos”. E esse distanciamento linguístico é acentuado pela falta 
de sensibilidade difundida pelo preconceito. Assim, muitos brasileiros seguem 
tendo seus direitos negados pelos órgãos públicos e sem ter na escola a devida 
educação para transformar essa realidade.

É preciso compreender que a Língua Portuguesa não está caminhan-
do para a destruição. Mas, como a língua está ancorada nas sociedades que a 
usam, ela mudará sempre com o passar do tempo. Assim, como as pessoas não 



são iguais, essa língua também se apresenta de forma diferente. Essas formas 
não são melhores nem piores do que outras, apenas diferentes.

Outro fator importante para o qual Bortoni-Ricardo chama a atenção é a 
pluralidade cultural. Segundo essa autora, “a rejeição aos preconceitos linguís-
ticos são valores que precisam ser cultivados a partir da educação infantil e do 
ensino fundamental” (2004, p. 35), e é justamente na escola que a desmitifica-
ção do preconceito linguístico precisa começar.

Uma educação linguística é fundamental para o desenvolvimento social 
como um todo, porque a democratização dos saberes, em todas as áreas do 
conhecimento, depende de uma educação que amplie as competências linguís-
ticas e discursivas de todos os falantes, sobretudo, dos que estão à margem de 
toda a produção científica, cultural e das leis que são criadas no país. Só assim, 
esses falantes poderão participar criticamente das escolhas políticas, da cria-
ção das leis e, pelo menos, ter seus direitos básicos assegurados. 

Assim, uma educação linguística que seja amparada nos princípios da pe-
dagogia da variação pode ser uma resposta positiva para neutralizar precon-
ceitos e, talvez, atenuar as diferenças sociolinguísticas que existem atualmente.

Vejamos, a seguir, as orientações sobre o ensino da variação linguística nos 
PCN, nos Parâmetros Estaduais de Língua Portuguesa na EJA e na BNCC, norma 
para o ensino fundamental homologada desde o dia 20 de dezembro de 2017.

2.2 A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NOS PCN, NOS PARÂMETROS 
ESTADUAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EJA E NA BNCC

Iniciaremos com algumas análises sobre os PCN, apesar das críticas ao 
documento, é inegável sua contribuição para as discussões em torno da lín-
gua no século passado. Logo no início, apresenta-se o objetivo da criação do 
documento: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um lado, respeitar diver-
sidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de 
construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras (PCN, 
1998, p. 5)

O respeito às diferenças linguísticas foi uma das razões para se criar o do-
cumento citado, bem como a falta de um documento para orientar o ensino na 
educação básica, no caso desta pesquisa, especificamente, o ensino de língua 
portuguesa no Ensino Fundamental. Segundo os Parâmetros, “a língua portu-
guesa é uma unidade composta de muitas variedades. O aluno, ao entrar na 



escola, já sabe, pelo menos, uma dessas variedades, aquela que aprendeu pelo 
fato de estar inserido em uma comunidade de falantes” (PCN, 1998, p. 81).

Essa percepção é fundamental, porquanto norteará todas as práticas di-
dáticas que possam ser tratadas dentro e fora da sala de aula. Logo, conceber 
a língua como variável implica uma série de estratégias pedagógicas diferen-
tes das que seriam mobilizadas diante de uma língua homogênea, em que se 
descarta a ideia de ela ter uma abordagem gramatical única e uma acepção de 
língua como padrão único, independentemente das situações de uso.

Em outro trecho, os PCN trazem mais uma questão fundamental: a des-
mitificação do preconceito linguístico. Segundo esse documento, “não basta 
somente uma mudança de atitudes; a escola precisa cuidar para que não se 
reproduza em seu espaço a discriminação linguística” (1998, p. 82).

Como podemos notar, essa tentativa de orientação pedagógica já prima-
va pela desconstrução do preconceito contra as diversidades linguísticas. O 
preconceito linguístico é tratado com bastante seriedade nesse documento, 
principalmente quando afirma que “a discriminação de algumas variedades 
linguísticas, tratadas de modo preconceituoso e anticientífico, expressa os pró-
prios conflitos existentes no interior da sociedade” (PCN, 1998, p. 82). 

O ensino da língua, com resquícios do tradicionalismo e da imposição da 
Gramática Normativa, e alimentado substancialmente pelos livros didáticos e 
pela falta de formação continuada. Mas, com a instituição de uma orientação 
nacional que focalize as questões de variação linguística e o preconceito, os 
municípios e as secretarias estaduais iniciaram, ainda no final do século passa-
do, debates e “capacitações” sobre o “novo” método de ensinar a língua. Apesar 
de o documento ter sido publicado há quase vinte anos, a pedagogia da varia-
ção linguística, ou o combate ao preconceito linguístico, está bem longe de ser 
uma realidade nacional. 

Passaremos, agora, a analisar algumas concepções presentes nos Parâme-
tros Estaduais de Língua Portuguesa da EJA. Convém salientar que a escolha 
da modalidade está totalmente ligada à pesquisa em tela. Todavia, esse docu-
mento apresenta as mesmas concepções de língua, linguagem, texto e ensino 
dos parâmetros de língua portuguesa do ensino regular desse mesmo estado. 
E como se trata de um norte específico para a EJA, acreditamos que importante 
para a análise que aqui é feita. Ressaltamos, ainda, que, como os Parâmetros 
Nacionais Curriculares não contemplam especificamente a modalidade da EJA, 
vemos nesta produção um avanço nas discussões a respeito da língua materna 
nessa modalidade. 

Esse segundo documento - Parâmetros Estaduais de Língua Portuguesa 
da EJA - foi publicado em 2012, catorze anos depois da publicação dos PCN. A 



importância dessa informação consiste justamente na influência recebida pelo 
primeiro documento, embora, esse parâmetro esteja bem mais didático e deta-
lhado do que o primeiro.

A análise da língua, como prática de uso, já vem explicitada no início do 
documento, como é possível constatar nos PCPE (2012, p. 13), quando afirma 
que “usar a língua, na modalidade oral ou escrita, requer considerar o contexto 
discursivo, que envolve os interlocutores, seus objetivos, um local e momento 
determinados.” 

Essa percepção evidencia ainda mais o ensino da variação linguística, já 
que a língua tratada nos contextos de uso, considerando suas duas modalida-
des, fornecerá uma complexa produção variável de elementos linguísticos.

Outro aspecto interessante que está aqui subtendido é a ideia de que a 
norma padrão não serve para todas as situações ou que não pode ser encon-
trada em todos os usos da língua. Encontramos aqui mais uma razão para o 
trabalho com a variação, uma vez que fugir dela, como se vê, é praticamente 
impossível. 

O ensino epilinguístico, de acordo com Travaglia (1995; 2009), é eviden-
ciado em todos os PCN para apresentar a forma de ensinar gramática. Esse do-
cumento apresenta um trabalho com os seguintes eixos: Eixo 1 – Apropriação 
do Sistema Alfabético, Eixo 2 – (Vertical) – Análise Linguística, Eixo 3 – Orali-
dade, Eixo 4 – Leitura, Eixo 5 – Literatura, Estéticas Literárias e seus Contextos 
Sócio-Histórico e Eixo 6 – Escrita. O Eixo 2 aparece como sendo verticaliza-
do, uma vez que deverá perpassar todos os outros Eixos, como propõe o PCPE 
(2012, p. 21), ao afirmar que, “ao contrário de uma perspectiva normativa, a 
análise linguística objetiva aliar oralidade, leitura, escrita e unidades linguísti-
cas, considerando seus aspectos discursivos e funcionais.” 

Logo, quando o ensino sai do foco da normatização e se abre para os dis-
cursos, as estratégias mudam, porque o objeto de análise mudou. E, nesse caso, 
saiu de um enfoque limitado, de um recorte da língua e se abriu para sua di-
mensão. Como se pode observar, o PCPE apresenta uma abordagem que consi-
dera a heterogeneidade da língua e, nessa perspectiva, trabalha o preconceito 
linguístico também, já que a normatização não é o centro das interações, tam-
pouco será dos estudos. Então, em vez de erro, a aprendizagem se fortalecerá 
nos processos de adequação e acomodação linguísticas, às quais estão sujeitos 
todos os falantes da língua, independentemente de quem sejam ou em que nor-
ma vernácula foram formados.

Para finalizar a análise da perspectiva de ensino da variação nesse docu-
mento, destacamos o seguinte trecho do PCPE (2012):



Isso significa basear o ensino numa concepção interacionista de linguagem, já referida anterior-
mente no presente documento, que abarca uma gama de manifestações linguísticas diretamente 
relacionadas aos seus usuários e aos contextos de uso da língua.Com base nessa concepção, o en-
sino de Língua Portuguesa enfoca o desenvolvimento da competência discursiva, envolvendo o do-
mínio da norma culta em comparação com outras variedades. Como consequência, espera-se que 
o estudante conheça uma gama maior de variedades linguísticas, apropriando-se delas e refletindo 
sobre elas para, em sua vida social, lançar mão da variedade que seja mais adequada à situação em 
que se encontra (p. 20-21).

Como visto acima, o foco recai sobre as variações e suas múltiplas formas, 
não apenas a “norma culta”, tampouco a norma padrão. Dessa forma, a questão 
do ensino é muito mais plausível e real, pois não há mais como desconsiderar 
os usos que podem ser realizados fora do que se considerou padrão único du-
rante muito tempo. Esses dois documentos analisados brevemente aqui, apre-
sentaram orientações para o ensino de língua portuguesa e explicitam, em seu 
arcabouço teórico, seu caráter variado e variável como um aspecto importante 
do ensino da disciplina aqui referida. 

A partir de agora, trataremos de alguns pontos da BNCC que, como foi ho-
mologada como projeto de lei para o ensino fundamental, não trará apenas 
orientações para o ensino, mas também normatizações federais para o ensino 
de língua no país. Portanto, tem força de lei desde 20 de dezembro de 2017.

Na conceituação inicial da disciplina ‘Língua Portuguesa’, apresentamos a 
concepção de língua proposta pela BNCC (2017, p. 62), que propõe que deve-
mos “compreender as linguagens como construção humana, histórica e social 
e o seu caráter constitutivo de organização e significação da realidade”. Assim, 
como se pode observar, temos a ideia de língua como social, e não, como um 
sistema pronto, conforme apresentado.

Como efeito dessa primeira concepção, o combate ao preconceito linguís-
tico se apresenta no seguinte trecho da BNCC (2017, p. 62), ao prescrever que 
devemos “respeitar e preservar as diferentes linguagens, utilizadas por diver-
sos grupos sociais, em suas esferas de socialização”. É um saber necessário des-
de as séries iniciais e se impõe como prioridade no ensino de língua na edu-
cação básica; e a valorização dos grupos sociais, bem como a consideração de 
esferas de socialização, são elementos que acentuam o caráter plural da língua, 
como se pode ser observado. 

E mesmo que consideremos a mais sensata de todas as abordagens didá-
ticas assumidas desde a implantação da disciplina ‘Língua Portuguesa’, consta-
tamos que tal abordagem ainda está muito distante das salas de aulas. Acredi-
tamos que todo o preconceito deve ser neutralizado, pois ele surge da falta de 
conhecimento especializado e de uma base fundamentada no senso comum. 
Porém, o preconceito linguístico continua sendo reverenciado por profissio-



nais de várias áreas que, sem ter especialização para efetuar considerações, 
fazem avaliações depreciativas e desvalorativas sobre os usos da língua e ainda 
saem como heróis do idioma.

Para finalizar esse tópico, gostaríamos de enfatizar as contribuições da 
Sociolinguística e da Linguística, de forma geral, presentes nos referidos docu-
mentos, e reafirmar que, considerando tudo o que foi posto aqui sobre os usos 
da língua e seu caráter variável, são necessários os estudos de gêneros textuais 
e de textos reais, porquanto é nessas áreas em que a língua estará de fato se 
materializando como tal.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Sociolinguística Educacional apresentada por Bortoni-Ricardo (2004 e 
2005) e aliada à etnografia da fala, à análise linguística textual e a outras áreas 
da linguística, associadas à melhoria de ensino, sobretudo na educação básica, 
têm sido uma tentativa bastante promissora de aproximar a teoria à prática 
através de estudos e de intervenções no ensino de língua materna. E é a partir 
de um autoconhecimento sociolinguístico que a autoestima e a ampliação lin-
guística discursiva podem ser construídas em favor da competência comunica-
tiva dos indivíduos.

Isto posto, é preciso haver uma promoção de oportunidades de fala e es-
crita em situações diversas de interação, bem como, a reflexão sobre esses e 
outros usos da língua são o que se constituem como conteúdos legítimos de 
ensino da mesma. Para isso, é preciso que a Pedagogia da Variação Linguística, 
como conjunto de estratégias de estudo e de ensino da língua em sua multifor-
me, preconizada em diferentes documentos oficiais no Brasil (PCN, Parâmetros 
Estaduais de Língua Portuguesa na EJA e na BNCC), seja a base fortalecedora 
da pesquisa e da aplicabilidade de intervenções didáticas pautadas nas con-
cepções de linguagem como interação e língua como heterogeneidade. Uma 
vez que o preconceito linguístico já se mostra ser um fator bastante excludente 
e discriminatório que atinge a maioria dos falantes da língua portuguesa no 
Brasil precisando, assim, ser identificado e discutido frequentemente em am-
bientes educacionais. 

Dessa forma, só a partir de um reconhecimento sociolinguístico dos dis-
centes é que se poderá caminhar à uma ampliação sociodiscursiva palpável 
que vislumbre o ser em sua integralidade. Para isso, a Pedagogia da Variação 
Linguística, como conjunto de linhas de pesquisa aplicada no ensino de língua, 
deve ser relacionada aos estudos de gêneros e textos, uma vez que, a língua se 
realiza em situações de interação materializadas em textos que apontam para 



os gêneros. É inconcebível, portanto, o ensino descontextualizado da língua, 
quando a mesma é totalmente social. 

É necessária uma educação linguística que seja amparada nos princípios 
da pedagogia da variação para que haja uma resposta positiva para neutralizar 
preconceitos e, talvez, atenuar as diferenças sociolinguísticas que existem na 
atualidade.
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS ENQUANTO 
RECURSOS PEDAGÓGICOS:
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INTRODUÇÃO

A evolução tecnológica tem gerado grandes mudanças na sociedade con-
temporânea. Atualmente, presenciamos mudanças no estilo de vida, princi-
palmente no das crianças e dos adolescentes, em relação à interação social e 
ao comportamento pessoal (SCHMIDT; COHEN, 2013). A maioria deles possui 
celular e geralmente o utiliza para comunicar-se com amigos, com pessoas co-
nhecidas ou desconhecidas, porém essa utilização acontece de maneira descui-
dada, sem fins educativos. 

Diante dessa realidade, a escola precisa inserir seus educandos no mun-
do digital de informação e de comunicação, conscientizando-os, para que a 
aprendizagem perpasse o ambiente escolar, seja contínua e contribua para sua 
vida social, valorizando suas experiências de aprendizes, pois as mudanças e 
as transformações sociais são inevitáveis em meio às revoluções tecnológicas 
(XAVIER, 2009). É por meio delas que realizamos tarefas que antes não conse-
guíamos realizar, por não termos acesso aos recursos que a tecnologia ofere-
ce-nos hoje. Há alguns anos, seria impossível conversarmos por chamada de 
vídeo, fotografar ou filmar com um aparelho celular, mas, na era digital, em 
qualquer lugar, cumprimos atividades diversas apenas com um aparelho celu-
lar, com um tablet ou notebook, conectados à rede de internet.

Para Gabriel (2013, p. 21), “quando uma revolução tecnológica acontece, 
ela recria a realidade e transforma o impossível em possível”. Sabemos que mu-
danças geram receios, conflitos, mas, se essas nos oferecem recursos geradores 
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de crescimento pessoal e profissional para resolução de problemas em tempo 
real, com grande agilidade, por que não utilizá-las?

Na educação superior e em cursos de formação profissional e de especiali-
zação, a modalidade a distância vem crescendo a cada dia, visando à facilitação 
da vida de cidadãos que não possuem disponibilidade de tempo para frequen-
tar aulas presenciais. Gabriel (2013, p. 21) afirma que o que “realmente impor-
ta em uma revolução tecnológica não é a tecnologia em si, mas o que fazemos 
com ela e como ela pode melhorar as nossas vidas”.

Percebemos que “o sistema educacional baseado no livro e no professor 
como provedores primordiais da educação está desmoronando em virtude da 
penetração das tecnologias digitais no cotidiano das pessoas” (GABRIEL, 2013, 
p. 22). O estilo de vida, as experiências adquiridas na sociedade contemporâ-
nea e digital têm oferecido diversos meios de conhecimentos e de informações 
a crianças, a jovens e a adultos. A escola deixou de ser o único meio de conhe-
cimento, diante de tantas fontes de pesquisas, de informações, porém, é uma 
instituição que forma cidadãos, preparando-os para a vida social, para o mun-
do do trabalho, e deve fornecer subsídios para que haja, de fato, uma formação 
cidadã adequada ao contexto.

1. TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

As novas Tecnologias de Informações e de Comunicação (TIC) ou as Tec-
nologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) têm gerado nos últi-
mos anos inúmeras possibilidades para as diversas áreas sociais (DUEDENEY, 
HOCKLY E PEGRUM, 2016). Um exemplo dessas ferramentas é o smartphone 
que, conectado a uma rede de internet, facilita nosso acesso a informações 
imediatas e à resolução de problemas repentinos, como, por exemplo, quando 
precisamos chegar a uma clínica, farmácia, loja, mas não conhecemos a locali-
dade nem sabemos o contato naquele momento, se estivermos conectados à 
web, pesquisamos e acessamos todas as informações necessárias para encon-
trar o local: o endereço, os contatos, mapas digitais que nos guiam através do 
GPS. Existem diferentes ocasiões para utilizarmos as tecnologias a nosso favor. 
De acordo com Merije (2012), conhecer as tecnologias digitais e entender sua 
funcionalidade na sociedade e na formação do cidadão é crucial para uma edu-
cação de qualidade.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996, art. 
32), referente ao Ensino Fundamental, “a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fun-
damenta a sociedade” deve ser objetivo da Educação Básica brasileira, visando 
à formação cidadã para que os educandos desenvolvam suas habilidades em 



sociedade, preparando-os para o mundo do trabalho e para as práticas sociais. 
Também determina o acesso ao ambiente da tecnologia, pois esse faz parte da 
sociedade contemporânea, visto que as inovações tecnológicas estão presentes 
em todas as áreas de conhecimento. 

A LDB determina (BRASIL, 1996, p. 13) que:

Art.1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na con-
vivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do 
ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.

Compreende-se, a partir do documento oficial, que as instituições de en-
sino, principalmente as públicas, precisam oferecer a seus alunos condições 
favoráveis às práticas sociais reais, atuais e significativas para o pleno exercício 
da cidadania em uma sociedade tão competitiva que requer qualificação pro-
fissional dentro dos padrões éticos exigidos por empresas, instituições e leis. 
Tudo isso será possível se houver estratégias criativas que preparem os edu-
candos para a vida além do espaço escolar. Merije (2012) enfatiza que é obriga-
ção da educação seguir as evoluções tecnológicas e sociais para aproximar-se 
da realidade dos educandos.

Os Parâmetros Curriculares nacionais (BRASIL, 1998, p. 08), embora te-
nham surgido há duas décadas, quando os avanços tecnológicos ainda eram 
principiantes, aponta nos objetivos do Ensino Fundamental que o aluno pre-
cisa “saber utilizar diferentes fontes de informação e de recursos tecnológicos 
para adquirir e construir conhecimentos”.

A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforça que as TDIC de-
vem ser utilizadas enquanto recursos didáticos como auxílio ao desenvolvi-
mento das competências e habilidades dos alunos. O documento normativo 
define a inserção de recursos tecnológicos que estão presentes na realidade 
da geração atual. Esse assunto perpassa todo o documento e todas as áreas de 
conhecimento do currículo nacional. 

A competência cinco, comum a todas as áreas, propõe como objetivos:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informações e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar Informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protago-
nismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BNCC, 2017, p. 9).

Percebe-se claramente a proposta de inserção das TDIC no ambiente esco-
lar, e não apenas isso, mas também sua utilização de maneira efetiva, significa-



tiva, sabendo-se quando, por que e para que usá-las, pois a maioria dos alunos 
conhece e tem acesso às novas tecnologias, porém ainda não possui maturida-
de suficiente para fazer uso dos recursos disponíveis. Por isso, a escola precisa 
exercer seu papel de formadora, direcionando seus educandos ao caminho do 
conhecimento, da pesquisa e do protagonismo para que usufrua dos benefícios 
proporcionados pela era digital.

Nas competências específicas da área de Linguagens para o Ensino Fun-
damental, o documento reafirma, na competência 6, a utilização das TDIC en-
quanto práticas pedagógicas que tenham por objetivos:

Compreender e utilizar tecnologias de informação digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se co-
municar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas 
e desenvolver projetos autorais e coletivos (BNCC, 2017, p. 63).

Os objetivos propostos na BNCC (2017), não apenas na área de Lingua-
gens, mas em todas as áreas, convergem com as teorias de pesquisadores, de 
empresários e de educadores que defendem a inclusão das TIC ou TDIC nas 
práticas escolares, visando ao desenvolvimento individual e coletivo dos edu-
candos para melhor desempenho nas práticas sociais contemporâneas, já que 
a sociedade está inserida em um contexto de mudanças e de evoluções tecno-
lógicas constantes. 

Gabriel (2013, p. 07) discorre sobre esse assunto, quando diz que

as novas tecnologias não afetam apenas o modo como fazemos as coisas, mas afetam principal-
mente nossos modelos e paradigmas – as regras intrínsecas de como as coisas deveriam ser - e 
é de se esperar que, nesta nova estrutura sociotecnológica, as expectativas e os relacionamentos 
educacionais sofram as mesmas modificações significativas e perceptíveis que têm ocorrido em 
nossa vida cotidiana.

As transformações sociais geradas pela tecnologia são inevitáveis. O uso 
crescente de ferramentas e de recursos tecnológicos, inclusive do celular, cres-
ceu de maneira assustadora em todo o mundo. Os novos paradigmas de rela-
cionamentos e de comunicação são reais, não há como impedir essas mudan-
ças, mas podemos conscientizar e orientar nossos alunos para o uso proativo 
desses recursos. 

2. GACHA STUDIO COMO RECURSO PEDAGÓGICO

Através da implantação de recursos digitais presentes em aplicativos de 
aparelhos móveis de comunicação em sala de aula, mediante projetos educa-
cionais, podemos melhorar a colaboração, o engajamento dos alunos e os resul-
tados do aprendizado (COSCARELLI, 2016). Existem aplicativos para aparelhos 



celulares ou tabletes que facilitam o processo de aprendizagem em diversas 
áreas da educação básica, como jogos de memória, que ajudam na memori-
zação, na percepção de conteúdo, de formas geométricas; jogos de matemáti-
ca, de lógica; leitura de contos de fadas, de e-books ilustrados; simulados com 
questões reflexivas, simulados para o ENEM; produção textual com aplicativos 
de redação dissertativa-argumentativa; criação de histórias em quadrinhos, 
em tirinhas e charges, entre outros. 

Nessa percepção, Moran, Masetto e Behrens (2013, p. 33) defendem que 
“os jogos digitais estão cada vez mais presentes nesta geração, como atividades 
essenciais de aprendizagem. São jogos colaborativos, individuais, de competi-
ção, de estratégia, estimulantes e com etapas e habilidades bem-definidas”.

Nesse sentido, com o objetivo de inovar na metodologia de ensino para 
melhorar o desempenho na leitura e na escrita dos alunos das séries finais do 
Ensino Fundamental, utilizaremos Gacha Studio, aplicativo gratuito, com fun-
cionalidade de jogos de batalhas, desafios RPG e Anime Dress Up, disponível 
apenas no idioma inglês, seus personagens são do estilo anime e podem ser 
personalizados como avatars. Surgiu em 21 de abril de 2017, indicado para 
maiores de 10 anos. Funciona off-line, no modo individual, quando o jogador 
joga sozinho. Também oferece a opção de criar histórias em diversos gêneros 
textuais por meio da convergência de recursos de vídeos, áudios, músicas, ani-
mação, combinação de cenas. Consegue-se baixar gratuitamente o aplicativo 
pelo Play Store, em aparelhos Android/root 6.0+. Segue os exemplos abaixo:

Figura: Tela inicial do aplicativo no Play Store.

	

Fonte: Disponível em: < www.play.google.com/store >. Acesso em: 30 nov. 2018.

Na figura 1, visualizamos a tela inicial do aplicativo, após baixá-lo pelo 
Play Store. Ela mostra os inúmeros personagens que podem ser criados com 
aplicativo.

http://www.play.google.com/store


Figura 2: Tela inicial do aplicativo após iniciar o jogo.
	

Fonte: Disponível em: < www.play.google.com/store >. Acesso em: 30 nov. 2018.

A figura 2 representa a tela inicial do aplicativo após o download, quando 
o iniciamos. Cada ícone possui uma função específica para personalizar os per-
sonagens de acordo com a história a ser produzida. 

Ao selecionar um ícone, abre-se outra tela (figura 3) com um personagem a 
ser transformado totalmente, dependendo do autor ou do jogador. Por exemplo: 
em Clothes, mudam-se as roupas; em face, modificam-se as características do 
rosto; em Hair, modifica-se o cabelo. Também há a opção para mudar o tamanho 
do personagem (body) relacionando-o à idade ou à fase da vida; criança, ado-
lescente, adulto. Cada detalhe pode ser trabalhado de forma criativa e original. 

Figura 3: Tela com opções de cenários.

Fonte: Disponível em: < www.play.google.com/store >. Acesso em: 30 nov. 2018.
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As possibilidades de produção contemplam variados gêneros textuais (fá-
bulas, contos, novelas, filmes, paródias, curta-metragem, memes), pois o apli-
cativo dispõe de mais de 100 personagens, mais de 200 cenários (figura 3) 
e centenas de combinações de características físicas, acessórios, penteados, 
entre outros. A opção multiplayer, desafios e chats estão disponíveis apenas 
conectados à internet. 

Figura 4: Tela com opções de personagens.

Fonte: Disponível em: < www.play.google.com/store >. Acesso em: 30 nov. 2018.

Na figura 4, verificamos as opções de gêneros dos personagens, female ou 
male, e das características físicas a serem escolhidas e modificadas de acordo 
com o gênero textual ou com o propósito comunicativo.

Figura 5 – Recortes de episódios de uma história.

Fonte: Elaboração própria.

A figura 5 demonstra alguns exemplos de produção de história. O diálogo 
entre os personagens realiza-se através de balões, mas pode-se adicionar voz 
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aos personagens com o auxílio de outros aplicativos, como o Mobizen ou DU 
Recorder ou interpretar um poema, uma música com animação, seguindo os 
ícones: Body – Poses – Studio (figura 2).

A linguagem multimodal e multissemiótica presente nessa modalidade de 
texto amplia e enriquece a leitura e a produção textual do educando, favorecen-
do o aprendizado significativo. Os alunos que utilizarem esses recursos digitais 
produzirão textos multimodais, provavelmente, como protagonistas e como 
sujeitos, ressignificando seus conhecimentos (ROJO; MOURA, 2012). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos benefícios possíveis da inovação tecnológica na metodologia de 
ensino, reforçamos a necessidade de mudanças produtivas, de fato, não apenas 
na teoria, mas que seja planejada e aplicada no âmbito educacional. Para isso, é 
importante ressaltar os desafios atuais (na educação básica) que atingem tanto 
gestores, professores, quanto alunos e sociedade, pois sofrem as consequên-
cias da falta de estrutura e de formação profissional na educação pública. 

Entendemos que os desafios são reais e constantes, também sabemos que 
toda mudança gera dificuldades e conflitos, a princípio, mas acreditamos nos 
resultados positivos, pois a necessidade de trabalharmos com recursos digitais 
em sala de aula é visível. Os padrões de vida da sociedade contemporânea mu-
dam rapidamente a cada dia e a escola precisa acompanhar essas transforma-
ções para representar o mundo real.

O uso pedagógico do Gacha Studio favorece a produção criativa de textos 
multimodais, incentiva a leitura e a escrita de diversos gêneros textuais, pois 
os recursos tecnológicos nos oferecem subsídios para planejar e mediar um 
ensino significativo, no qual o educando participa como protagonista e produz 
de maneira efetiva.

Assim, pretendemos, com essa proposta, contribuir para um maior envol-
vimento e desempenho dos educandos, tanto em relação a práticas escolares, 
quanto a práticas sociais, orientando-os para o uso proativo das novas tecnolo-
gias digitais no seu cotidiano. 
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DA INTERPRETAÇÃO DE CARTUM 
À ESCRITA DE COMENTÁRIOS: 

os resultados de uma investigação-ação 
Raimunda Maria de Abreu Souza97 

Maria do Rosário da Silva A. Barbosa98

INTRODUÇÃO

No contexto atual, a linguagem ampliou-se e se tornou praticamente im-
possível para o ser humano acompanhar a diversidade de formas e sentidos 
que esta tem apresentado, configurando-se um panorama de escrita e leitura 
novas, devido, especialmente, à proliferação da discussão sobre a multimodali-
dade da linguagem e suas consequências. 

Assim, torna-se possível dizer que a sociedade, em geral, sente dificuldade 
para ler textos, nas diversas formas de linguagens, presentes nos contextos de 
uso da língua. Essa é uma realidade comum, sobretudo, nas escolas públicas da 
Educação Básica em todo país. Esse fato é indicado nas avaliações de larga esca-
la como o SAEPE, SAEB, PISA. Grande parte dos alunos demonstra insuficiência 
na leitura, especialmente, quando se trata de textos multimodais não-verbais. 

Devido a este fator, percebe-se que a prática de leitura, destacando o pro-
cesso de interpretação apenas de textos verbais, torna-se obsoleta em função 
da evolução tecnológica e da dimensão alcançada pelos textos multimodais icô-
nico-verbais. Tem-se percebido que, ainda, há alunos, que sentem dificuldade 
de interpretar o texto icônico ou icônico-verbal, como o cartum e consequen-
temente não conseguem produzir textos baseados na temática social presente 
no gênero. 

Entre os fatores determinantes do pouco uso dos gêneros multimodais na 
escola, é possível elencar alguns aspectos: 1) pouca evidência destes gêneros 
nos currículos oficiais de ensino seguidos pelas redes de ensino público; 2) a 
dificuldade de interpretação da linguagem não-verbal pelos próprios educado-
res, os quais parecem fugir da situação por medo de demonstrarem desprepa-

97 Mestranda em Letras pela UPE/Campus de Nazaré da Mata.
98 Doutora em Letras e professora da UPE/Campus de Nazaré da Mata.



ro profissional; 3) principalmente, metodologias inadequadas para o trabalho 
em sala de aula atreladas à falta de recursos. 

Os textos multimodais imagéticos presentes no dia-a-dia dos alunos po-
deriam ser utilizados de forma significativa em sala de aula, mas, muitas vezes, 
se tornam um problema e uma parcela da culpa dessa defasagem de leitura em 
que os alunos estão envolvidos dar-se devido à precária formação dos profis-
sionais da educação que estão sendo jogados nesta era digital e que não tiveram 
também uma orientação adequada. A problemática gira em torno desta neces-
sidade de explorar de forma mais efetiva o uso contínuo de textos multimodais.

Por outro lado, sabe-se que, muitas vezes, os alunos do Ensino Funda-
mental não conseguem realizar a leitura de um texto verbo-visual porque têm 
dificuldade de compreender elementos do gênero que dependem de conheci-
mentos prévios, contextuais, enciclopédicos e estruturais. Diagnosticar quais 
ausências dificultam a leitura, compreensão e interpretação é um passo tam-
bém importante pelos educadores no sentido de resolver a questão.

Esse fato sinaliza, prioritariamente, a necessidade de uma intervenção 
metodológica para o ensino da leitura e da escrita que priorize a leitura de 
textos icônico-verbais. O objetivo desta pesquisa é analisar estratégias meto-
dológicas – produzidas durante uma investigação-ação e realizadas na sala de 
aula do 9º ano do Ensino Fundamental – com foco na leitura de cartum e na 
escrita de comentários.

O percentual estável do resultado do SAEPE (2016), no decorrer dos úl-
timos cinco anos, no padrão de desempenho de Língua Portuguesa do Ensi-
no Fundamental em relação ao descritor D11- Interpretar textos não verbais 
e textos que articulem elementos verbais e não verbais, comprova que grande 
parte dos alunos apresenta dificuldade em construir significados para o texto 
por meio de pistas oferecidas pela imagem e pelo seu conhecimento prévio, 
aspecto que merece ações interventivas. Assim, foi possível perceber ausência 
de metodologias adequadas com o objetivo de proporcionar práticas de leitura 
multimodal verbo-visuais, envolvendo, entre outros recursos, o complexo jogo 
entre imagem e texto verbal. 

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de base sistêmico funcional, ou seja, tem como fundamen-
tação principal a Gramática da Linguística Sistêmico Funcional (LSF), a qual 
aborda a multimodalidade e consequentemente a Gramática do Design Visual 
para auxiliar os professores/alunos na exploração e interpretação de textos 
que envolvam a linguagem verbo-visual. De acordo com estes pressupostos 
teóricos é necessário observar o quanto a multimodalidade, termo tão aborda-



do nos dias atuais, à medida que estamos rodeados por textos dessa natureza, 
ainda tenha um déficit de apropriação diante aos nossos alunos e consequen-
temente por nossos professores.

A pesquisa está sendo realizada numa escola urbana pública de ensino 
fundamental, localizada no município de João Alfredo. Os participantes da 
pesquisa são professores de três turmas de 9º ano da escola que lecionam em 
2018 e quarenta e cinco alunos de suas respectivas turmas.

O corpus da pesquisa será composto por quatro cartuns do autor Guilher-
me Bandeira, publicados em dois livros e quarenta e cinco comentários produ-
zidos pelos alunos, os quais serão constantemente avaliados e revistos, a partir 
da interferência do pesquisador e dos professores em sala de aula, durante o 
processo de investigação – ação.

Para o desenvolvimento da intervenção pedagógica, optamos pela investi-
gação-ação de tipo colaborativo, uma vez que é “realizada por pessoas direta-
mente envolvidas na situação social que é objeto da pesquisa” (AFONSO, 2005, 
p. 75). Julgamos esta abordagem de investigação-ação a mais adequada para 
este estudo, pois partilha uma visão construtivista da educação, o que significa 
mostrar que tanto o estudante quanto o professor estão no centro da constru-
ção do conhecimento.

A investigação-ação que sustentará este estudo aponta para uma análise 
da teoria e da sua aplicação na prática (Tochon, 1995), o que se coaduna com 
a finalidade de analisar a influência da aprendizagem cooperativa no ensino-
-aprendizagem de Leitura e Produção de textos na escola. Trata-se de um ins-
trumento de investigação que possibilita um estudo do conhecimento produzi-
do no cotidiano dos discentes e docentes que buscam significado no contexto 
sociocultural dos alunos e professores envolvidos.

Baseado nesses princípios, esse estudo pretende analisar a construção de 
estratégias metodológicas de leitura e de escrita produzidas e experenciadas 
durante uma investigação-ação com participação de alunos e professores e, ao 
final, apresentar uma coletânea de estratégias e habilidades para qualificar o 
ensino e o aprendizado da leitura de textos icônicos e da escrita de textos ar-
gumentativos curtos.

Na FASE 1, realizaremos uma discussão junto aos professores e alunos 
para conhecer o perfil dos estudantes e, ao mesmo tempo, organizar um proje-
to, envolvendo os gêneros cartum e comentário para alunos do 9º ano do Ensi-
no Fundamental. Nesse momento serão evidenciadas as estratégias metodoló-
gicas de leitura e escrita adotadas. Na FASE 2, organizaremos e aplicaremos um 
diagnóstico, por meio de um questionário e atividades de leitura e de escrita, 
para conhecer o nível de interpretação e de produção de texto argumentativo 



dos discentes envolvidos na pesquisa. Discutiremos, ainda, junto com o profes-
sor e os alunos do 9º ano (participantes da pesquisa) a proposição das estraté-
gias metodológicas. Nas aulas seguintes, serão realizadas atividades de leitura 
e de escrita (leitura de cartum e escrita de comentário).

Descreveremos criticamente os resultados do diagnóstico, das proposi-
ções das atividades realizadas pelos estudantes do 9º ano, levando em consi-
deração a leitura de textos multimodais e produção do gênero comentário. Na 
FASE 3, apresentaremos uma proposta reflexiva para o ensino da leitura e da 
escrita, alicerçada na Investigação-ação colaborativa. Para finalizar, na FASE 4 
será proposto um novo planejamento com estratégias e habilidades de leitura 
e de escrita, centradas num gênero multimodal icônico- o Cartum-; e num gê-
nero argumentativo, o comentário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a realização de uma análise detalhada, adotaremos os seguintes cri-
térios, seguindo os princípios da investigação-ação: (1) leitura dos cartuns na 
escola; (2) interpretação dos cartuns – ao produzir o comentário; Todas as pro-
duções dos alunos serão originadas do processo de Investigação-ação; e (3) 
atividades realizadas pelos alunos sob a orientação do professor.

Desta forma, escolheu-se a Investigação Ação (IA), pois a mesma está preo-
cupada em investigar e agir, avaliando e revendo as ações feitas modificando-
-as se necessário de forma conjunta e colaborativa, uma vez que é perceptível 
que os profissionais de educação, em sua maioria, não revelam a preocupação 
diante à “reciclagem” de métodos e estudo de novas práticas e apropriação de 
teorias para o aperfeiçoamento de suas aulas. Portanto o intuito é propor um 
estudo conjunto e posteriormente a aplicação de atividades referentes aos gê-
neros estudados.

CONCLUSÃO

Portanto, o estudo das peculiaridades da LSF e da GDV norteará o traba-
lho com os gêneros cartum e comentário, objeto de estudo para subsidiar aos 
professores colaborativos da pesquisa a explorarem e aplicarem atividades re-
lativas a esses gêneros em busca da sua compreensão coerente e significativa 
socialmente. Após a aplicação, será feito um estudo dos resultados e refeito no-
vas ações de forma conjunta e colaborativa. Ao final, a proposta é a construção 
de um caderno metodológico e de atividades, construído em parceria com os 
professores envolvidos, o qual servirá de material didático para outras turmas 
que não participaram do processo.
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