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APRESENTAÇÃO 

 
 

Os Anais aqui apresentados são produtos dos trabalhos desenvolvidos no I Encontro 
Internacional e o VII Encontro Nacional do Grupo de Estudos de Linguagem do Centro-
Oeste – GELCO, sediado pela Universidade Estadual de Goiás, no Campus da Cidade de 
Goiás, nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2014.   

O GELCO é uma sociedade civil, sem fins lucrativos e sem caráter político-partidário, 
que tem como concepção básica congregar professores pesquisadores e alunos de Linguística, 
Literatura e Línguas, filiados às instituições de ensino e de pesquisa sediadas na região Centro-
Oeste do Brasil, assim como outros profissionais das diversas áreas de estudo da linguagem, a 
fim de fomentar discussões sobre o desenvolvimento da pesquisa e do ensino dessas áreas no 
Brasil.  

O Grupo, criado em outubro de 2000, surgiu pela necessidade dos estudiosos de Letras 
dessa área territorial do país assumirem uma identidade coerente com os seus valores e as suas 
necessidades culturais, científicas e acadêmicas. Com esse mote, o GELCO tem buscado 
construir paulatinamente um espaço político-acadêmico destinado ao fomento e à expansão da 
pesquisa desenvolvida no Centro-Oeste. 

Um dos objetivos do grupo é o de promover o intercâmbio entre os seus associados e os 
pesquisadores filiados a outras sociedades científicas, nacionais e estrangeiras, por isso, nesta 
edição, o tema do evento foi Estudos da linguagem no Centro-Oeste em perspectiva de 
internacionalização, fazendo com que excepcionalmente esse evento tivesse uma abrangência 
internacional. O objetivo central consistiu em divulgar os projetos internacionais de estudos da 
linguagem e estimular a formação de novas redes internacionais de pesquisa com representação 
no Centro-Oeste.  

A cada ano, observa-se que o grupo se expande, não só pelo número de associados, mas 
também pela densidade das discussões apresentadas, como é possível conferir nos artigos que 
compõem esta coletânea. Dessa maneira, com responsabilidade e maturidade, o GELCO tem 
cumprido e resgatado seus objetivos de incentivar o estudo, o ensino e a pesquisa, de promover 
a divulgação e o intercâmbio dos trabalhos científicos produzidos pelos seus associados e de 
contribuir para o aperfeiçoamento dos cursos de Letras.   

O I Encontro Internacional e o VII Encontro Nacional do Grupo de Estudos de 
Linguagem do Centro-Oeste – GELCO apresentou uma programação composta por três 
conferências, doze mesas-redondas, trinta e oito sessões coordenadas, cento e setenta e cinco 
comunicações individuais e sessenta apresentações de pôsteres. As conferências e mesas 
redondas contemplaram as temáticas de Língua e sociedade; Literatura e Ensino; Estudos de 
Literatura Regional; Estudos do Discurso; O ensino de línguas em contexto de inovação 
tecnológica; Políticas linguísticas e letramento; Descrição e análise linguística e Estudos sobre 
a descrição de línguas indígenas brasileiras. Alguns desses trabalhos estão divulgados em outras 
publicações do GELCO. 

O evento contou com cerca de aproximadamente 700 inscritos de universidades de 
diversas instituições do Distrito Federal e dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Roraima, 
Rondônia, Maranhão, Pará, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Bahia, e recebeu também 
pesquisadores de Portugal, Estados Unidos, Colômbia e Polônia. A maioria dos participantes 
apresentou trabalhos de pesquisas sobre as mais diversas instâncias da Letras e áreas afins.  

Esta publicação destina-se aos trabalhos recebidos que foram inscritos nas sessões 
coordenadas, comunicações individuais e pôsteres. Neles, os autores refletiram sobre as 



 
 
inquietações a respeito da linguagem nas mais diferentes manifestações e o seu ensino em um 
mundo que vive um entrelaçamento cultural e social, frente a uma dinamicidade tecnológica 
que rompe com as fronteiras geográficas. Discorremos neste texto de apresentação uma visão 
panorâmica apenas do que foi trabalhado nas sessões coordenadas. Além dos trabalhos 
discutidos nas sessões coordenadas, muitos outros também foram alvo de discussão nas 
comunicações individuais e nos pôsteres, cujos os textos completos também integram estes 
Anais.  

A sessão A internacionalização no ensino de línguas inglesa, portuguesa e de sinais: 
uma fotografia digital, colorida ou em preto e branco? de Elkerlane M.  A. Moraes, Isabella 
V. Gurgel e Rubens L. Sá, apresenta discussões sobre o ensino/aprendizado de línguas, 
configurado como uma ferramenta de comunicação num âmbito global. Pelo viés da 
internacionalização, é feita uma abordagem das línguas portuguesa e inglesa, e a linguagem 
fotográfica como instrumentos de inclusão de cidadãos no mundo. 

A sessão Aspectos da representação da mulher e do feminino na literatura medieval 
está representada por dois trabalhos. Um intitulado A lírica de Johan Soarez Coelho e de Martin 
Codax em que a autora, Márcia M. M. Araújo, faz uma abordagem da imagem feminina 
reproduzida nas cantigas de amigo de Johan Soarez Coelho e de Martin Codax. O trabalho 
objetiva refletir sobre as imagens recorrentes na lírica desses trovadores e entender como 
elementos éticos da fidelidade, da coragem e da ternura são tratados por uma vertente erótica-
cultural, que compõe a nobreza medieval. O outro trabalho, Misoginia nas narrativas bíblicas 
paulinas: o exemplo da primeira Epístola a Timóteo, de Edilson A. Souza e Vanessa G. Franca, 
faz uma análise do percurso histórico da misoginia, observando as muitas formas pelas quais a 
mulher foi tratada, as ideologias fomentadoras do antifeminismo e as ideologias construídas 
sobre a mulher na Bíblia como, por exemplo, a submissão feminina. 

Discursos e identidades é o nome da sessão em que Rebeca S. Pereira, apresenta o 
trabalho intitulado Identidades no discurso de profissionais de saúde e usuários do Programa 
de Saúde da Família, que aborda a construção das identidades nos discursos de profissionais 
de saúde e usuários do Programa de Saúde da Família (PSF) a partir do significado 
identificacional do discurso.  

A sessão Ecolinguística: Análise do Discurso Ecológica (ADE) discute três propostas 
vinculadas à Ecolinguística. A primeira, A linguagem da capoeira: uma interpretação 
ecolinguística e mítica, em que as autoras, Zilda D. Pinheiro e Elza K. N. N. Couto, analisam a 
linguagem da capoeira angola pelo viés da Ecolinguística, associada aos estudos da 
Antropologia do Imaginário, objetivando demonstrar que a linguagem da capoeira é integradora 
dos elementos linguísticos e paralinguísticos, como evidenciados em seus cantos entoados no 
momento da roda de capoeira. A outra, com o trabalho A memória nos rituais da reza: a 
obrigação social das lembranças de João N. Avelar Filho, discute as lembranças que se 
conservam do passado no tempo presente, a partir das manifestações da reza, prática ritualística 
que ainda dura através da memória dos velhos, uma obrigação social. A terceira, intitulada 
Discursos ecológicos e ascensão econômico-social Friboi: Análise do Discurso Ecológica de 
Heloanny F. Brandaão, analisa os discursos ecológicos da empresa Friboi e o comercial 
protagonizado por Roberto Carlos, que culminou na polêmica discussão sobre a veracidade dos 
discursos apresentados no comercial, verificando a presença da ideologia antropocêntrica e as 
estratégias linguísticas de ascensão econômico-social, bem como a presença de jogos de 
verdades em que o animal é um objeto de prova aos fatos alegados.  

Ainda sobre a linha da Ecolinguística, a sessão Ecolinguística: Linguística 
Ecosssitêmica, por meio do trabalho A metodologia em ecolinguística: palavras iniciais de 
Davi B. Albuquerque, discute as diferentes propostas de metodologia em ecolinguística, 



 
 
fazendo algumas considerações sobre essa teoria e uma análise das poucas publicações que 
versam sobre esse tema.  

A sessão Ensino da língua materna: linguagens e letramentos apresenta dois trabalhos 
que discutem o letramento. Um, de José J. Carvalho, com o título Letramento e retextualização, 
que mostra a importância da retextualização para o processo de letramento do alunado. E o 
outro, das autoras Grazielle A. O. Ferreira e Vera A. L. Freitas, intitulado O ensino da língua 
materna na perspectiva do letramento: é possível alfabetizar letrando?, que aborda o ensino 
da língua materna e a prática sistemática de apropriação do sistema de escrita alfabética na 
perspectiva do letramento.  

Ainda sobre a discussão acerca do ensino de língua portuguesa, a sessão Ensino de 
PBLE: gramática e gêneros textuais contou com a apresentação do trabalho Elaboração de 
material didático para ensino de português Le/L2 em contextos diferenciados, de Giuliano P. 
Oliveira, que analisa como os docentes de Português como Segunda Língua utilizam textos 
multimodais presentes em materiais didáticos dessa área. A partir de fundamentos da Análise 
Crítica do Discurso e da Semiótica Social, a pesquisa mostra a importância do conhecimento 
da teoria da multimodalidade para a realização crítica de trabalho docente, contribuindo para a 
melhoria do ensino de português como segunda língua.  

A sessão GEF: Ensino de português em perspectiva funcional da linguagem apresenta 
o trabalho de Zenalda V. Neves e Vânia C. Casseb-Galvão, trazendo uma proposta de reflexão 
sobre as abordagens feitas por meio de dissertações e teses, acerca das orações hipotáticas 
adverbiais temporais e também sugestões didáticas para o ensino dessas orações, em uma 
perspectiva que considere a língua em funcionamento.  

Na sessão Historiografia-linguística e semiótica são discutidos dois trabalhos. O 
primeiro, com o título A construção do conceito de gramaticalização numa perspectiva 
historiográfico-linguística de Célia Márcia G. N. Lôbo, Sebastião E. Milani e Vânia C. Casseb-
Galvão, apresenta uma análise historiográfico-linguística do conceito de Gramaticalização, a 
partir de Meilet, o cunhador do termo, até autores atuais como Goldberg, Tomasello e 
Langacker. O outro, A paixão do amor para um homem brasileiro, preconizada no Soneto da 
Fidelidade de Vinícius de Moraes, de Milcinele C. Duarte e Sebastião E. Milani, traz um estudo 
semiótico do Soneto da Fidelidade. A pesquisa evidencia, por meio das temáticas paixões e 
manipulações, que são figurativizadas com construções verbais, o desejo de querer viver o 
momento intensamente, o querer amar, zelar, dar atenção e dizer do amor que viveu, quando a 
morte chegar.  

A sessão Leitura e produção de textos: perspectivas de trabalho faz uma discussão 
acerca da produção textual, por meio de dois trabalhos. Laboratório de escrita e reescrita de 
textos, de Maria M. R. da Silva, apresenta o resultado de uma experiência desenvolvida nas 
aulas de Leitura e Produção de Textos, de uma disciplina ofertada pelo Departamento de 
Linguística, Português e Línguas Clássicas, por meio de atividades de escrita e reescrita de 
textos, nas quais os alunos são levados a ler, compreender e produzir textos de diversos gêneros 
textuais, observando os recursos de coesão e coerência utilizados. O trabalho, Um galo sozinho 
não tece manhã: do primeiro grito à mudança curricular, de Carmem Caetano e de Ormezinda 
M. Ribeiro, apresenta os resultados referentes ao grau de receptividade dos alunos em relação 
à produção textual, a partir de uma pesquisa integrada ao estágio supervisionado de Língua 
Portuguesa em 2013.   

Na sessão Leituras plurais, Aline R. B. Alves, com a pesquisa A paixão da misericórdia 
enunciada por Caravaggio, reflete sobre a paixão, a misericórdia e a narratividade da imagem 
por meio da análise de uma das narrativas da tela “Os sete atos de misericórdia” de Caravaggio, 
observando que a relação semântica fundamental que orienta o percurso narrativo da obra é o 
abandono versus a assistência. Na mesma sessão, os autores Solange S. Corsi e Agostinho P. 



 
 
Souza, fazem uma discussão acerca das práticas de leitura entre os jovens leitores em uma 
livraria megastore, situada em Goiânia, por meio do trabalho Práticas de leitura na livraria. 
Essa proposta tem o objetivo de descrever como os modos de leitura se desenvolvem nesse 
ambiente, como os jovens fazem suas escolhas leitoras, quais são as suas principais influências, 
o que leem, como a escola e o marketing livreiro contribuem nessa prática e o que a literatura 
representa para eles. Outro trabalho, Sujeito contemporâneo narcísico na imersão virtual por 
meio de enunciados tridimensionais, apresentado por Luana A. Luterman e Agostinho P. Souza, 
versa sobre a relação entre tridimensionalidade e sujeito pelo contato com enunciados 
tridimensionais, a partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa. Os 
autores, perscrutam como ocorre o efeito das visibilidades em uma cultura iconográfica, assim 
como a relação entre real e virtual no processo interacional. Ainda, na mesma perspectiva de 
pluralidade, o trabalho Um enfoque discursivo de leitura do texto produzido na escola, 
apresentado por Sirleide A. Lima e Agostinho P. de Souza, analisa como os textos escritos por 
alunos de uma escola pública de Goiânia são vinculados às práticas de leitura.  

Língua, literatura e discurso: um diálogo sobre a pesquisa da linguagem é o nome da 
sessão em que Luiz R. S. Pinto faz uma análise de poemas de Antonio Sodré, considerando as 
distintas temáticas dos poemas, na comunicação que recebe o nome de As cinco pontas de uma 
estrela. Nessa mesma sessão, Everton A. Barbosa, com a comunicação Dicke: os sinais da 
autoridade e do autoritário na linguagem, mostra como a linguagem de Ricardo Guilherme 
Dicke sintetiza questões importantes para a sociedade e o momento histórico em que escreveu. 
Para o pesquisador, Dicke consegue demonstrar certos vínculos entre níveis distintos de 
observação, entre o particular e o geral, entre o individual e o coletivo, e faz isso pela forma 
como manipula a linguagem, principalmente os elementos referenciais de pessoa, tempo e 
lugar.  

Uma múltipla discussão acerca da identidade brasileira, a partir de trabalhos da literatura 
e da língua portuguesa, é feita em Língua portuguesa, tradução e identidade brasileira. Cinco 
pesquisas integram essa sessão. A primeira, Análise da inserção da literatura no ensino de 
língua portuguesa, desenvolvida por Edineia L. Pereira, objetiva estudar a inserção da literatura 
no ensino de língua portuguesa no Brasil, fazendo um percurso pelos discursos de manuais 
didáticos e de antologias escolares, a fim de mapear os discursos sobre o processo dessa 
inserção. Outra pesquisa, de Laísa M. P. C. Bastos, intitulada As traduções à língua portuguesa 
de biografias de mulheres muçulmanas, tem como objetivo realizar uma crítica ao discurso 
literário traduzido à língua portuguesa, enquanto produto cultural, a partir das autobiografias 
bestsellers de mulheres de origem muçulmana, nas obras Infiel, de Ayaan Hirsi Ali; Pricesa, 
de Jean P. Sasson/Sultana; e Malala, de MalalaYousafzai/ Cristina Lamb. A fim de se 
compreender a inserção e atuação nos campos editorial e político desses livros, são 
problematizados o sucesso de público, o porquê da escolha pelo gênero (auto)biográfico e a 
relação de coautoria presente neles. O próximo trabalho, Bourdieu, Passeron e o capital 
cultural: como as escolas podem promover a imobilidade social é de Danillo M. L. Batista. Ele 
tem por objetivo apresentar os princípios que estruturam o atual sistema de ensino no Brasil  a 
partir do modelo de análise desenvolvido por Bordieu e Passeron, a fim de vislumbrar algumas 
das principais causas motivadoras de uma instituição escolar que perpetua a “inércia” das 
posições sociais. Na sequência, O ensaio el Brasil intelectual e o início das representações 
argentinas sobre o Brasil de Fabiene R. A. Batista e Antón C. Quintela, partindo de uma 
conceituação sobre o que é uma representação, fazem uma análise das representações da cultura 
nas relações bilaterais Brasil-Argentina. As representações argentinas sobre a cultura brasileira 
foram retiradas da obra El Brasil Intelectual, de Martín García Mérou. E, na mesma temática 
sobre representações, Bruna Tavares e Antón Quintela, com o trabalho Representações sobre o 
Brasil de alunos do curso de português para estrangeiros, propõem um estudo das 



 
 
representações sobre o Brasil por parte de estrangeiros, divulgadas em textos jornalísticos 
publicados na internet sobre a Copa, o turismo e, no geral, sobre aspectos simbólicos relativos 
ao Brasil.  

A sessão O sujeito, o simbólico e o social aborda a relação do sujeito com a língua e 
com o social, pela perspectiva discursiva. São apresentadas três pesquisas que discutem a 
relação do sujeito com o simbólico e o mundo a partir do entendimento da língua/linguagem 
como objeto. A pesquisa, A implantação dos grupos escolares no Brasil republicano: 
arquitetura, memória e ideologia de Welliton M. Bindandi, Olimpia Maluf-Souza e de 
Fernanda S. Fernandes, analisa o funcionamento histórico-ideológico da implantação dos 
Grupos Escolares no Brasil, na Primeira República (1889), objetivando entender os modos de 
edificação dessa escola proveniente das escolas modelos, os chamados Grupos Escolares. Na 
sequência, o discurso sobre o lugar do deficiente é posto em debate através do trabalho A 
representação do sujeito deficiente pela mídia e os efeitos de sentido entre o verbal e o não 
verbal, que as imagens que circulam acerca da deficiência física, produzem por/para os 
sujeitos, apresentado por Patrícia A. da Silva e Olimpia Maluf-Souza. A partir da perspectiva 
da Análise do Discurso de Michel Pêcheux, são analisadas as imagens em circulação pela mídia, 
que instituem o lugar do deficiente. E, por último, o trabalho Prostituição, memória e ideologia: 
a imagem feminina (re) descoberta e (re) inventada, de Fernanda S. Fernandes, com base na 
Análise de Discurso de linha materialista, se destina a compreender através de recortes dos 
cadastros policiais de prostitutas, como funcionam os dizeres sobre a mulher e a puta.  

Olhares linguísticos sobre aspectos sintáticos do português do Brasil é o título da 
sessão em que Alzira N. Sandoval e Stefania C. M. R. Zandomênico apresentam o trabalho A 
manifestação da concordância verbal em redações do Enem: o caso de Goiás e do Distrito 
Federal. A pesquisa verifica em amostras de redações ENEM 2012 como a concordância verbal 
se manifesta nos textos escritos de alunos concluintes de Nível Médio, e se os padrões de 
concordância encontrados denotam a mesma tendência de variação apresentada em estudos já 
realizados, bem como analisa a influência do ensino formal na produção escrita dos estudantes. 
Na mesma sessão, o trabalho Sobre orações reduzidas de gerúndio em português do Brasil, de 
Camila P. Guaritá objetiva sistematizar as análises feitas no português sobre orações 
gerundivas, por meio de uma revisão da literatura sobre esse tipo de oração, verificando como 
são descritas as propriedades semânticas e sintáticas.  

A vertente literária também se fez presente por meio da sessão Poesia brasileira 
moderna em debate, na qual Rogério M. Canedo apresenta a comunicação Poesia e 
contradição: o lirismo de representação de Bernardo Élis, que é uma abordagem sobre a poesia 
de Bernardo Élis, sobretudo, pela perspectiva das dicotomias entre o moderno e o arcaico, o 
local e o universal, o campo e a cidade.  

As políticas brasileiras de ensino são problematizadas na sessão Políticas de ensino de 
português em contextos interculturais. A problematização se dá em face de que, embora haja 
uma defesa da consideração da diversidade linguístico-cultural, as políticas de ensino não fazem 
nem uma previsão e nem um apontamento para as relações e as situações sociolinguísticas 
complexas que existem em sala de aula. A discussão ocorre a partir do trabalho de Tânia F. 
Rezende, Ensino intercultural de português para indígenas, que problematiza as bases 
epistemológicas das políticas brasileiras de ensino de Português. E, também pelo trabalho 
Escrevendo em português atitudes sociolinguísticas de docentes tapuia com relação à escrita 
em português, de Ana E. B. Machado e Tânia F. Rezende, que aborda o conflito linguístico na 
terra indígena do Carretão, do Povo Tapuia.  

Na sessão Sociedade, cognição e discursos institucionais foram reunidas pesquisas 
desenvolvidas com as categorias Sociedade, Cognição e Discurso. O trabalho Discurso de 
crônicas musicais: a representação do papel feminino em folhetim de Chico Buarque de 



 
 
Hollanda,  apresentado por Siomara F. P. Pacheco, situa-se na área da Análise Crítica do 
Discurso com vertente sociocognitiva e tem por tema a representação do papel da mulher na 
crônica de Chico Buarque, em textos produzidos na época da ditadura militar no Brasil. Outro 
trabalho é o de Deborah G. Paula, intitulado Discurso jornalístico: implícitos e contextos nas 
expressões multimodais de textos jornalísticos para a construção do escândalo, nele,  a 
temática da representação do escândalo em textos jornalísticos multimodais é discutida pelo 
viés da Análise Crítica do Discurso. Regina C. P. Silveira apresenta, também com fundamentos 
na Análise Crítica do Discurso, o trabalho Expressões verbais e imagéticas com seus implícitos 
culturais e ideológicos na expressão do feminino para tratar da relação texto e contexto para a 
representação do feminino em anúncios publicitários multimodais. E por fim, ainda nesta 
sessão, Paula P. Dias, como o trabalho Implícitos culturais e a inter-relação indivíduo e 
sociedade na poética de Cora Coralina apresenta as contribuições dadas pela categoria 
contexto sociocognitivo na abordagem dos implícitos culturais e a inter-relação entre indivíduo, 
sociedade e discurso, tendo em vista o funcionamento discursivo do texto autobiográfico.  

Na sessão Subjetividade e representação do excluído: olhares sobre a constituição do 
sujeito contemporâneo, Celina A. G. S. Nascimento apresenta a comunicação Subjetividade e 
representações: o sujeito aluno-infrator em cena com o objetivo de analisar as representações 
que o aluno-infrator faz da sociedade em um texto escrito por alunos das Unidades Educacionais 
de Internação (UNEIs), do Mato Grosso do Sul.  

A sessão Verso e prosa em Mato Grosso: vozes na contemporaneidade acolheu o 
trabalho Quem muito olha a lua fica louco: imagens de Mato Grosso na construção poética de 
Aclyse de Mattos, de Adriana L. Precioso. Nessa comunicação, são apresentados resultados 
parciais do projeto intitulado: “Transculturação e poéticas contemporâneas: traços identitários 
da cultura de Mato Grosso”.  

O conteúdo brevemente apresentado evidencia que o I Encontro Internacional e o VII 
Encontro Nacional do Grupo de Estudos de Linguagem do Centro-Oeste – GELCO foram 
exitosos tanto porque reuniram pesquisadores da língua de diversas localidades do Brasil e do 
mundo, quanto pelo fato de que contribuíram para reflexões e avanços nos estudos sobre as 
diferentes manifestações da linguagem e o seu ensino. Esperamos, portanto, que com esta 
publicação os leitores tenham acesso a um panorama de parte das discussões realizadas no 
evento. 

Boa leitura!  
 
 

Déborah Magalhães de Barros  
Eleone Ferraz de Assis  

Silvone Fernandes Melchior Silva 
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OU EM PRETO E BRANCO? 
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RESUMO: Em virtude da globalização, o ensino/aprendizagem de línguas configura-se hoje 
como ferramenta de comunicação num âmbito global. Nesse panorama, encontram-se agentes 
que, na relação com sua própria língua, ampliam sua comunicação por meio de uma linguagem 
multimodal ressignificadora de sua própria cultura. Consequentemente, essas transformações 
direcionam a um ensino/aprendizagem de línguas para cidadãos do mundo. Tal perspectiva não 
se efetiva apenas no âmbito da escrita ou do verbal, mas por um olhar integrador de uma 
realidade multimodal e multicultural. Pelo viés da internacionalização, abordamos as línguas 
portuguesa e inglesa, e a linguagem fotográfica como instrumentos de inclusão de cidadãos no 
mundo.  
 
Palavras-chave: Internacionalização. Globalização. Ensino de línguas.  
 
 
1. Introdução 

  

Em face das recentes políticas públicas de incentivo à internacionalização, urge uma 

discussão acerca das tomadas de decisão direcionadas para este fim. Ao lado, urge também uma 

discussão acerca do construto que envolve a terminologia internacionalização. Como temáticas 

adjacentes, há que se fazer uma revisão do termo globalização como novo paradigma no 

panorama atual da educação brasileira. Relativo a esses temas, quais sejam, internacionalização 

e globalização, traremos à baila algumas das políticas públicas de inserção das instituições 

brasileiras no contexto no mundo globalizado, como também apontaremos algumas outras 

consideradas excludentes. Por meio de nossas ponderações, ensejamos fornecer um vislumbre 

de como a importação destes termos para o contexto educacional, sem as devidas adaptações, 

tem promovido o processo de exclusão em todas as instâncias, na mesma medida em que o 
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construto de internacionalização, de forma contextualizada, tem se apresentado como uma 

alternativa producente de minimizar os efeitos dessa exclusão. 

 

2. Internacionalização: um tema em 3D 

 

Coadunando com o pensamento de Jane Knight, professora adjunta do Ontario Institute 

for Studies in Education, Universidade de Toronto, em seu artigo Cinco verdades a respeito da 

internacionalização, quando diz: 

 

A internacionalização é um processo que leva à integração da dimensão 
internacional, intercultural e global às metas, funções e implementação do 
ensino superior. Assim sendo, trata-se de um processo de mudança – adaptado 
para atender necessidades e interesses individuais de cada instituição. 
Consequentemente, não existe um modelo "genérico" para a 
internacionalização. A adoção de um conjunto de objetivos e estratégias que 
estejam "na moda" ou que tragam uma "marca conhecida" nega o princípio 
segundo o qual cada programa, instituição ou país precisa determinar sua 
abordagem individual para a internacionalização – com base na articulação 
coerente de seus próprios objetivos e dos resultados esperados. (KNIGHT, 
2012, p.64-66) 

 

 Com base no excerto, a primeira consideração que fazemos acerca do construto 

internacionalização é que ela se trata de um conjunto de estratégias contextualizadas para 

inserção da comunidade acadêmica num âmbito global. A segunda, que o processo de 

internacionalização perpassa 3 dimensões que devem ser vislumbradas como sendo integradas, 

sobre as quais explicamos abaixo com um trecho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB): 

 

[...] as línguas estrangeiras assumem parte indissolúvel do conjunto de 
conhecimentos essenciais que permitem ao estudante aproximar-se de várias 
culturas e, consequentemente, propiciam sua integração num mundo 
globalizado. (grifo nosso) (LDB – Língua Estrangeira, p. 25) 

  

Nessa perspectiva, referindo-se à integração do ensino de línguas à área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, a LDB traz três instantes no processo de globalização: aproximar, 

integrar e, por fim, globalizar. Tais termos nos fornece uma percepção de processos que se 

efetivam hierarquicamente. Não se globaliza antes de aproximar e integrar. Para fins didáticos, 
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nosso entendimento desses três instantes equivale respectivamente ao ato de Letrar o aprendiz, 

como forma de apresentar-lhe uma nova realidade, em seguida o aprendiz é provido com ampla 

participação nesse novo âmbito para, finalmente, pertencer a ele. Daí decorre a relevância do 

papel das instâncias formativas no processo de globalização. 

Para dar forma ao nosso percurso teórico, que é balizado pela adoção do viés em três 

dimensões, tomaremos emprestado um conceito da computação gráfica para ilustrar aqui nossa 

temática. Ou seja, tentaremos projetar um anáglifo que, dito de outro modo, trata-se de uma 

visão tridimensional estereoscópica. Estereoscopia vem do grego “stereos” que significa 

“firme”, “sólido”, acrescido do termo também grego “skopeo” que significa “ver”, “observar”. 

Assim, a estereoscopia é uma técnica usada para se obter informações do espaço tridimensional, 

através da análise de duas imagens da mesma cena, porém em pontos diferentes. É um 

fenômeno natural que ocorre em muitos animais e também no ser humano.  A estereoscopia 

humana é a análise de duas imagens da cena que são projetadas nos olhos em pontos de 

observação ligeiramente diferentes (distância pupilar), sendo que o cérebro funde as duas 

imagens no córtex visual e, nesse processo, o indivíduo obtém informações quanto à 

profundidade, distância, posição e tamanho dos objetos, gerando uma sensação de 

visão tridimensional. Por meio da Estereoscopia é também possível a confecção de Cartas 

Topográficas, num processo chamado Restituição, no qual um operador é capaz, a partir de 

duas fotografias aéreas, ver a imagem de um terreno em três dimensões, sendo, assim, capaz de 

desenhar o que vê num aparelho restituidor. 

De forma análoga, propomos um olhar para a Internacionalização que se efetiva por 

meio do ensino de línguas de forma tridimensional, que pode ser traduzido em três pontos de 

vista: primeiro, numa perspectiva externa em que, como professores, preparamos nossos alunos 

para interagirem num âmbito global. Em segundo e, por conseguinte, estamos falando também 

de um processo de inclusão destes alunos, por fim, numa perspectiva interna, em que a nossa 

língua materna abre seu regaço para acolher falantes de outros idiomas. Aplicando o conceito 

de estereoscopia ensejamos confeccionar cartas topográficas do atual cenário de 

internacionalização por meio do ensino de línguas. 
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Quadro 1: Anáglifo das Dimensões da internacionalização para o ensino de línguas  

ANÁGLIFO 

1ª 
dimensão 

Olhar para fora 
Inserção de cidadãos no mundo globalizado por meio do 
ensino de LI. 

2ª 
dimensão 

Olhar para o 
lado/periférico 

Inclusão de cidadãos marginalizados no mundo globalizado 
por meio do ensino da linguagem fotográfica. 

3ª 
dimensão 

Olhara de fora 
para dentro 

Inserção da Língua Portuguesa no mundo globalizado. 

 
 

1.1.  1ª Dimensão - Reconfigurando as práticas de ensino de língua inglesa na escola média 

brasileira: internacionalizar para globalizar  

À perspectiva de inserção no mundo globalizado estão envoltos uma gama de 

organismos significativos ao aspirante a cidadão do mundo, dentre eles o aprendizado de uma 

língua com relevância global. Nesse sentido, a Língua Inglesa pode ser considerada atualmente 

como o passaporte para a apropriação dessa nova realidade. Ao apropriar-se desse 

conhecimento, desvanece-se o sentimento de estrangeirismo para dar lugar à condição de 

cidadão legalmente apto a pertencer ao mundo globalizado. Por este viés estreamos, nessa 

seção, uma reflexão acerca do ensino de Língua Inglesa, balizado pelos construtos 

internacionalização e globalização no âmbito da educação brasileira. 

Ao longo do curso da história, o ensino de línguas adquiriu abordagens diferentes para 

suprir demandas sociais de cada época. Como atestado nos primórdios, quando se ensinava o 

Latim e o Grego para dar acesso à Literatura Clássica ou mais recentemente nos centros de 

idiomas para atender às demandas por proficiência no âmbito dos programas de pós-graduação 

ao longo de todo o país. O fato é que a cada passo dado pela a humanidade ampliam-se os 

contextos, consequentemente as demandas, requerendo reconfigurações de abordagens e 

práticas para atender a essas demandas específicas, perpassando o ensino como um todo. E no 

cenário atual, a palavra de ordem é globalizar. Entretanto, há que fazer uma reflexão sobre o 

termo no sentido de que este não deve ser acolhido como uma forma de padronização da 

educação, que negligencia as especificidades dos contextos, mas como um fenômeno que 
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congrega as divergências para um fim maior. À luz da importação do termo do âmbito da 

economia para a educação, sem as devidas adaptações, o conceito de globalização apresenta-se 

de forma excludente. Nos esforços envidados para fazer parte, muitos contextos de ensino têm 

sido desafiados a atuar na contramão de suas demandas específicas para adequarem-se a 

realidades hegemônicas, promovendo exclusão no interior de suas instâncias.  

O ensino de Língua Inglesa (LI) como língua estrangeira foi oficialmente inserido no 

currículo da escola média brasileira a partir da década de 1990, período em que passou a ser 

exigida sua efetiva aplicação pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), todavia, 

alternativas para trabalhá-la em consonância com as demandas do mundo moderno ainda são 

incipientes. Em decorrência dos avanços tecnológicos que conferiram a esta língua status de 

língua global (RAJAGOPALAN, 2013), essas limitações expandem-se a cada dia, uma vez que 

são requeridas reconfigurações constantes das estratégias e abordagens de ensino.  Nesse 

aspecto, nosso estudo objetiva proporcionar uma reflexão acerca das práticas de ensino de LI 

no contexto da educação básica como instrumento capaz de prover transformações sociais que 

vão além dos limites da sala de aula demandando um conhecimento de língua inglesa 

emancipador e, por conseguinte, comprometido com o desenvolvimento social. Para 

materializar nosso desígnio, nossa visão alia-se às concepções do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD) de Bronckart (2006) quando posiciona a compreensão do humano como 

cerne das questões de ensino.  

Por meio de, e em busca do conhecimento apreendido nas interações sociais, cada ser 

humano desempenha um papel no desenvolvimento social. Por este prisma, nosso objeto de 

estudo ocupa-se do ensino de LI no contexto da educação básica com uma perspectiva de 

internacionalização de suas práticas, por meio de uma Sequência Didática (SD) 

(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004) direcionada à produção de um blog em LI. Nessa perspectiva, 

reitera-se a natureza global de LI, garantindo aos seus falantes ampla participação em situações 

sociais diversas. Como agentes efetivos nesse contexto, posicionamos o professor de LI como 

um dos pilares no processo de internacionalização, no sentido de que cabe a este reconfigurar 

suas estratégias para atender às demandas sociais do mundo cada vez mais globalizado. Sendo 

os dados extraídos diretamente da realidade envolvente desse professor-pesquisador, de um 

problema concreto e vigente em seu contexto, o método de pesquisa adotado é a pesquisa-ação 

(MOITA LOPES, 1996; THIOLENT, 2003), uma vez que investiga o desempenho da ação 
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docente levada a cabo. A escolha por este viés metodológico enseja minimizar o tom da 

afirmativa contida nas “Diretrizes para a formação inicial de professores da educação básica” 

(BRASIL – MEC, 2000, p.5) de que os professores são despreparados para as exigências da 

sociedade contemporânea.  

A pesquisa se deu no contexto do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), com 5 alunos 

do ensino médio integrado à modalidade profissionalizante de informática. O objetivo da 

pesquisa era letrar os alunos no gênero blog com o objetivo de identificar e desenvolver 

capacidades de linguagem (SCHNEUWLI  e DOLZ, 1998): capacidade de ação, capacidade 

discursiva e capacidade linguístico-discursiva. Como percurso investigativo, na perspectiva de 

Miller (2009), identificamos os propósitos implícitos e explícitos que os alunos tinham para 

blogar, bem como o perfil destes alunos, conforme classificação provida por Miller (2009). 

Segundo a autora, os escreventes de blog podem ser classificados quanto ao estilo em estilo-

blog ou estilo-filtro. Ao longo da pesquisa o trabalho com a Sequência didática demonstrou ser 

uma metodologia producente para o letramento. Ao final do trabalho, foram obtidos os 

seguintes resultados: 

a) os alunos mobilizaram todas as capacidades de linguagem na produção inicial da SD, em 

função de terem escolhido os elementos constitutivos do blog, que lhes eram familiares. 

As operações realizadas foram: operações de contextualização envolvendo o 

acionamento do conhecimento prévio do gênero e das representações relativas ao meio 

físico e à interação comunicativa; operações de textualização relativas à coesão verbal e 

nominal e escolha de modalizadores e das vozes enunciativas.  

b) quando os alunos não dominam as operações de linguagem requeridas na produção de 

sentido, as capacidades de linguagem não são mobilizadas de forma engrenada e o aluno 

não consegue produzir um texto coerente. 

Como resultado da pesquisa, acreditamos que este estudo contribui para demonstrar que 

o trabalho com uma SD, aplicada ao ensino de LI, além de desvelar as operações de linguagem 

mobilizadas pelos aprendizes para efetivar a comunicação, promovendo, desse modo, o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004), paralelamente 

pode promover a internacionalização, conforme o gênero trabalhado. 
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1.2.  2ª Dimensão - A vez e a voz do olhar surdo na fotografia 

A curiosidade em relação à leitura e produção de imagens por surdos surgiu em nós a 

partir do trabalho com esta comunidade em classes especiais de alfabetização e sala de literatura 

entre 1993 e 2012, na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Neste período, 

compartilhamos com outros educadores e famílias dos alunos: angústias e impressões a respeito 

do processo de letramento dos surdos, sua vida acadêmica e profissional. Pressupondo o papel 

relevante desempenhado pela visualidade no processo de desenvolvimento linguístico desta 

comunidade, realizamos pesquisa em nível de especialização na Universidade de Brasília, onde 

buscamos investigar o uso da imagem, da dramatização e da língua de sinais como estímulo à 

compreensão de textos lidos em português por surdos (GURGEL, 2009).  

Desta forma encontramos o pensamento de Reily (2003, p.163): 

 

[...] É certo que algum sistema semiótico é necessário para significar o mundo. 
As possibilidades de acesso e contato do ser com o ambiente social 
determinarão o tipo de sistema semiótico mais condizente para a constituição 
da linguagem e do pensamento.   

 

Sabemos que a cultura surda é transmitida por meio da linguagem visual (QUADROS; 

SUTTON-SPENCE, 2006), neste contexto a consideramos como sistema semiótico adequado 

para significar o mundo para os surdos.  

Focalizemos nosso olhar na questão da constituição e desenvolvimento da linguagem 

das pessoas surdas. Identificamos a seguinte questão descrita por Fernandes (2004, p.5): “[…] 

95% das crianças são filhas de pais ouvintes, sendo muito pequeno o percentual de surdos filhos 

de pais surdos”.  Nossa convivência na comunidade surda aponta que a escola, em sua maioria, 

ainda oferece aos surdos professores ouvintes não proficientes em língua de sinais. 

Consequentemente este grupo expressa a carência de um ambiente linguístico estimulante em 

sua língua natural. Brunner (1997) afirma a importância das transações para o processo de 

desenvolvimento linguístico. Concluímos que as transações entre surdos e ouvintes não 

proficientes em língua de sinais se constituem com muitas barreiras de comunicação. Este 

contexto desencadeia nesta comunidade baixo desempenho e abandono da vida acadêmica, 

dificuldades em relação à: inserção e permanência no mercado de trabalho e dificuldades no 

processo de aprendizagem de uma segunda língua (BOTELHO, 2005; SKLIAR, 2005). Este 

autor acrescenta que a experiência prévia com uma língua contribui para a aquisição de outra, 
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pois a partir da constituição de uma língua, a criança adquire competência para organizar dados 

linguísticos e conhecimentos tanto gerais quanto específicos a respeito da linguagem. Chegado 

o momento da aquisição de uma língua 2, no caso do surdo brasileiro, a língua portuguesa, estes 

não tem a sua língua 1, língua brasileira de sinais estruturada, portanto o processo de 

aprendizagem do português torna-se bastante árduo. 

Nosso trabalho como educadora na comunidade surda nos apontou para a urgência da 

busca por uma alternativa para a mudança deste panorama.  Compreendemos a necessidade de 

uma alternativa que proporcione às pessoas surdas um processo de letramento mais prazeroso. 

Considerando o caráter visuo-espacial das línguas de sinais e a visualidade como marca da 

cultura surda (QUADROS E SUTTON-SPENCE, 2006), identificamos o letramento visual 

como alternativa válida para estimular a compreensão do mundo nessa comunidade. Neste 

sentido, percebemos a relevância de uma reflexão a respeito do significado do termo letramento. 

Concebemos por letramento o uso social da leitura e da escrita Soares (1998). 

Compartilhamos com Street (1984) a sua concepção a respeito de letramento(s) múltiplos em 

relação à: linguagens, níveis de habilidades, conhecimentos e crenças. Quanto ao letramento 

visual, Martins e Martins (2006, p.7) apresentam a seguinte definição: 

 

Por letramento visual arriscaríamos dizer que é o modo de experimentar as 
práticas culturais/sociais por meio da visão. Ler os acontecimentos, fazer parte 
da dinâmica da vida aprendendo que há uma construção singular no corpo do 
surdo que o coloca em outra relação com as questões do cotidiano. Perpassam 
pela visão e por um modo outro de fazer em si os atos em acontecimento. 
Portanto, um educador de surdos deve estar atento a visualidade do surdo e 
criar estratégias que mobilizem um aprendizado crítico daquilo que é 

“olhado”.  
  

Sentimos necessidade de optar uma das linguagens visuais ao elaborar o programa 

voltado para o letramento visual das pessoas surdas. Observando a etimologia da palavra 

fotografia (foto = luz; grafia = escrita) concluímos o seu significado: escrita da luz.  Portanto, 

em nosso estudo para dissertação de mestrado buscamos refletir a respeito do letramento na 

escrita da luz e no reflexo deste processo tanto para despertar, quanto resgatar o prazer pela 

leitura de imagens e textos produzidos na modalidade escrita da língua portuguesa. Para tanto 

constituímos um grupo integrado por cinco surdos jovens cursando Ensino Médio em Escola 

Pública de Brasília. Elaboramos um programa de atividades envolvendo a linguagem 
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fotográfica e a modalidade escrita do português. Buscamos experimentar diferentes pontos de 

vista, texturas, formas, cores, palavras escritas, ideias e emoções.  

Assim, concebendo a possibilidade da palavra e imagem juntas guiarem as pessoas 

surdas na leitura do mundo, concluímos fazendo nossa profissão de fé nas palavras de (FREIRE, 

1991, p. 33): “É possível reverter o quadro de apatia e de fracasso em que parece estar 

mergulhada a educação de surdos”. 

Compreendemos que para além de surdos, brasileiros, esta comunidade anseia por 

constituir-se como cidadã do mundo. Acreditamos na linguagem da fotografia como ferramenta 

eficaz para concretização deste ideal. Para tanto propomos a sistematização do processo de 

letramento visual com ênfase no letramento na escrita da luz (linguagem fotográfica) como 

forma de proporcionar às pessoas surdas o acesso à informação a respeito da diversidade 

cultural presente em nosso planeta e da leitura do mundo. 

 

1.3.  3ª Dimensão - “A quantas anda a situação da língua portuguesa no Brasil e no mundo? 

internacionalizado ou globalizado? uma análise sob a perspectiva ontológico-

aristotélica.” 

Iniciemos esta seção com uma resumida abordagem da concepção de ontologia à luz da 

perspectiva de Aristóteles (384-322 a.C.). Para este filósofo, a natureza humana é comum e 

inerente a todos sendo, ao mesmo tempo, singular, concreta, individual e coletiva. Em outras 

palavras, o filósofo destaca que há uma certa relação comum ou um fio condutor único entre os 

seres que os afeta tanto individual quanto coletivamente. Tal fio condutor tem implicações 

diretas e imediatas ora perceptíveis ora não na composição da identidade humana quer no 

espectro individual quer coletivo. Ademais, Aristóteles tinha uma concepção tanto pragmática 

quanto empírica do ser humano que era conducente ao seu bem-estar social e, assim, não 

concordava com o conceito platônico de que o sofrimento era algo necessário e aceitável. Para 

ele, a capacidade humana de pensar de modo inteligente, de organizar-se socialmente, de 

produzir conhecimento e transmudar algo potencial em algo concreto é inerente a todos os seres 

humanos.  

Diante do exposto, entendemos que a perspectiva ontológica aristotélica que propõe  um 

‘estudo do ser’, acepção do termo grego em tela, é relevante, pois ao pensar em políticas  
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linguísticas e sua abrangência deve-se levar em consideração como estas estão relacionadas, ou 

não, com os seres humanos que são os usuários, falantes de dada língua.         

Tem havido nos últimos tempos um sem-fim de discussões e pesquisas voltadas a 

políticas linguísticas de internacionalização da Língua Portuguesa. Não nos referimos aqui a 

uma certa militância ou ativismo político em prol de uma língua em vias de extinção. Antes, 

nos apropriamos da definição de um renomado pesquisador da linguagem quando ele diz: 

 

(…) a política linguística é a arte de conduzir as reflexões em torno de línguas 
específicas, com o intuito de conduzir ações concretas de interesse público 
relativo à(s) língua(s) que importam para o povo de uma nação, de um estado 
ou ainda, instâncias transnacionais maiores. (RAJAGOPALAN, 2013, p. 21).  

 

Embora esforços tenham sido envidados nessa direção ainda há uma enorme confusão 

quanto a se esta é somente internacional ou se já é global. Não temos dúvida de que este último 

seja o anseio e objetivo do trabalho de inúmeros pesquisadores do ensino de português. Este 

anseio é mais marcadamente reverberado quando pensamos em casos de países como o Timor 

Leste, Moçambique, e outros, onde a língua portuguesa é oficialmente legalizada qual língua 

primeira do país, mas o que não significa que seja considerada como a língua materna dos 

residentes dos mesmos. Nesse sentido coadunamos novamente com Rajagopalan:  

 

(…) a política linguística é um campo de atividade onde quem tem a 
última palavra é o cidadão e não o linguista e que a única forma de o 
linguista participar nas discussões sobre a política linguística é na 
qualidade de linguista enquanto cidadão comum. (2013, p.23). 

 

Neste viés é que propomos uma breve consideração sobre a existência de políticas 

afirmativas de promoção e uso desse idioma em oposição às dificuldades encontradas para o 

ensino e as discussões em torno do construtos relacionados aos ensino de PLM, PSL e PLA. 

Citamos alguns dados com o exemplo do Timor Leste conforme informado no censo de 2010 

onde relata-se que embora a língua portuguesa seja consagrada como oficial na Constituição, 

da população total do país que fala, lê e escreve, temos 56,1% que prefere o idioma tétum, 

45,3% o bahasa, 25,2% o português, e 14,6% a língua inglesa 4. Tais números destacam a 

                                                 
4 http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/aqui-tambem-se-fala-portugues-1664329. Acesso em 29/09/2014. 
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necessidade de políticas linguísticas voltadas para a globalização da língua portuguesa, 

inicialmente nos países em que esta já goza do status de língua oficial, ou uma das oficiais. 

Apresentamos alguns dados do infográfico 5 a seguir que consideramos relevantes ao 

ampliar nossa compreensão da situação em que se encontra a língua portuguesa no mundo: 

 

 

 

Embora os dados do infográfico acima tenham sido publicados em dezembro de 2011, 

podemos centrar nossa atenção em alguns dados interessantes e bastante relevantes na 

atualidade. Por exemplo, notamos que a língua portuguesa é a 5ª língua mais falada no mundo 

com uma população de 244 milhões de falantes. Essa cifra tem um impacto expressivo em 

                                                 
5 http://revistalingua.uol.com.br/textos/72/o-valor-do-idioma-249210-1.asp. Acesso em 29/09/2014. 
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diversas políticas de estado, pois o PIB dos países lusófonos chega a quase US$ 2,5 bilhões e 

com um crescimento nos negócios da ordem de 534% entre os países de língua portuguesa. 

Outro dado significativo diz respeito às atividades relacionadas ao ensino e difusão da língua 

portuguesa no mundo: 17% do PIB dos países lusófonos provêem de atividades relacionadas 

ao ensino desse idioma o que gera uma enorme demanda no mercado livresco com a venda de 

4,2 bilhões de reais em 2010 além dos 4,3 milhões de exemplares de jornais que circulam 

diariamente. Acrescentamos aos dados acima, as 2.314 IES que alcançam uma significativa 

produção científica. Em conclusão, podemos destacar o aumento de 990% de falantes de 

português na internet num período de apenas 10 anos o que representa 1/3 da população mundial 

que faz da língua portuguesa a 5ª mais usada na rede mundial de computadores. 

 Não há dúvidas de que a língua portuguesa é internacionalizada, mas carece de políticas 

que possam globalizá-la ainda mais. Um dos entraves que vemos à concretização dessa meta é 

que, lamentavelmente a exemplo do que ocorreu com outros idiomas de circulação global, o 

foco no ensino de língua portuguesa ainda reside no ensino desse idioma como língua materna 

sem levar em consideração extensos estudos nos campos da linguística e linguística aplicada 

relacionados à aquisição de línguas materna e estrangeira e suas implicações diretas e indiretas 

aos falantes nativos e aprendentes desse idioma como língua adicional. Uma respeitada 

linguista aplicada diz o seguinte neste respeito: 

 

It was also hoped that, through the study of grammar of the target language, 
students would become more familiar with the grammar of their native 
language and that this familiarity would help them speak and write their native 
language better. (LARSEN-FREEMAN, 2000, p. 11,132) 6. 

 

Assim, na mesma esteira, vemos como necessária uma discussão dos efeitos e como se 

processam a globalização da língua portuguesa no plano do pluralismo cultural e linguístico, e 

no que concerne ao ensino deste idioma como língua adicional mundo afora.  

Não podemos fechar os olhos e negar o domínio do inglês como língua franca e, 

concomitantemente, as lutas entre Estados nacionais e comunidades linguísticas pela 

divulgação das suas línguas e culturas. Assim, postulamos que numa perspectiva mais ampla a 

                                                 
6 Tradução do autor desse texto: “Esperava-se que, por meio do estudo da gramática da língua alvo, os alunos se 
familiarizassem melhor com a gramática de sua própria língua materna e que isto os ajudaria a falar e escrever 
melhor na sua língua materna”. 
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internacionalização e a globalização são processos que acontecem em simultâneo, com uma 

tendência para o alargamento do multilinguismo e do poliglotismo. Nesse sentido,  

CASADEVALL e Requena (2005) parafraseiam o sociólogo francês, Pierre Bourdieu, ao dizer 

que: 

 

(…) a língua oficial tem parte com o Estado. E isto tanto na sua gênese como 
nos seus usos sociais. É no processo de constituição do Estado que se criam 
as condições de constituição de um mercado linguístico unificado e dominado 
pela língua oficial que se torna a norma teórica pela qual todas as práticas 
linguísticas são objetivamente medidas (p.25). 

 

Deste modo, entendemos que diante do movimento em torno da afirmação e 

confirmação de um idioma como globalizado é preciso que políticas linguísticas sejam levadas 

à cabo não apenas pelo cidadão comum e pelos estudiosos da linguagem, mas também por 

aqueles que detém poder e força legislativa neste sentido. Entretanto, lamentamos  observar que 

em muitos casos não há uma preocupação do Estado nesta direção, conforme mostram alguns 

estudos que demonstram a não aplicação dos princípios básicos dos direitos humanos que visam 

a promoção do respeito, da universalidade, da valorização à diversidade e individualidade. 

Quando o Estado é omisso neste sentido, trava-se uma batalha em torno de idiomas de 

dominação com conseqüências desastrosas para ambos lados. Podemos citar como exemplo da 

falta de políticas públicas efetivas de valorização da(s) língua(s), um estudo que se relaciona 

com a situação de imigrantes hispano-americanos no Brasil, mais precisamente na cidade de 

São Paulo, que no afã de aprender a língua portuguesa, considerada com melhor que a língua 

materna e no anseio por aceitação na comunidade local, sofrem com a baixa auto-estima, com 

a negação da língua de seu lugar de origem em favorecimento do idioma do país que os acolheu. 

Pela ausência de políticas linguísticas e públicas efetivas para a valorização da língua 

portuguesa como língua adicional, pelo menos para a comunidade em tela, sem o apagamento 

da língua materna dos imigrantes ocorre o que chamamos de guetorização sócio-linguística e 

cultural com terríveis implicações. (SÁ, 2014 no prelo).  

Portanto, entendemos que o ensino de PLA deve ser despojado de paradigmas 

excludentes para que como tal processo não afete negativamente a construção da identidade 

(bi)nacional dos aprendentes da língua portuguesa, estejam estes em seus países de origem ou 

numa terra lusófana. Para tanto, é imperiosa a construção de conceitos de letramento múltiplos 
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e multimodais objetivando a não exclusão dos legalmente incluídos (SILVA e ARAÚJO, 2014; 

KRESS e van LEEUWEN, 2001). Convêm concluir esse tema com o pensamento de 

Rajagopalan (2013) quando este diz que: “muitos países ditos monolingues não o são na 

verdade — a aparência do monolinguísmo é fruto de políticas linguísticas, muitas vezes 

autoritárias, praticadas no passado” [e acrescentamos: ‘ou inexistentes’] (p.41).  

Em síntese, entendemos que a língua portuguesa já é considerada uma língua 

internacional, mas carece de políticas linguísticas mais efetivas com participação popular, 

acadêmica e governamental para que esta se torne ‘globalizada’ inicialmente nos oito países em 

que esta é a língua materna para, numa segunda instância, ao redor do mundo. Entretanto, essa 

intervenção deve acontecer de forma ideologicamente isenta para que seja uma língua 

verdadeiramente inclusiva com relevante impacto social no mundo globalizado de hoje. 

 

3. Conclusão 

  

Para concluir nossas ponderações, consideramos que em torno das ações de 

internacionalização, em qualquer âmbito, dois aspectos devem ser observados com mais 

instância. O primeiro diz respeito às peculiaridades contextuais, levando em conta tanto as 

necessidades de cada contexto quanto as potencialidades a serem desenvolvidas e 

compartilhadas num âmbito global. Em segundo lugar, deve se considerar os papéis a serem 

desempenhados pelos agentes da internacionalização, delimitando os processos de letramento 

envolvidos  e as competências requeridas nesses processos.   

 Finalmente, encerramos nossa discussão com a concepção de Dolz (2009) quando 

afirma que, do ponto de vista do desenvolvimento interno, como cremos que se dá no processo 

de internacionalização, a consciência de si mesmo e todas as faculdades superiores estão 

estreitamente relacionadas à história do indivíduo com a sociedade, pois o fato de pertencer a 

uma mesma comunidade de interpretação nos permite a compreensão e a modificação de nosso 

comportamento, levando em conta o comportamento dos demais. Assim, falar em 

Internacionalização no cenário atual supõe por em evidência o papel da linguagem no 

desenvolvimento humano, e nós, por sua vez, colocamos em evidência a relevância do 

ensino/aprendizagem de línguas como instrumento de interação com as diferentes concepções 
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de mundo, pois “assim como a língua penetra a vida por meio dos enunciados, da mesma forma, 

por meio dos enunciados, a vida penetra na língua” (BAKTHIN/VOLOSHINOV, 1929/1981). 
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DESEJO OU NEGAÇÃO: A LÍRICA DE JOHAN SOAREZ COELHO E DE MARTIN 

CODAX1 

 
 

Márcia Maria de Melo ARAÚJO (UEG)2 
 
 
RESUMO: Trata-se de uma abordagem da imagem feminina reproduzida nas cantigas de 
amigo de Johan Soarez Coelho e de Martin Codax. Nessas cantigas, o erotismo aparece como 
tema da possibilidade de satisfação, da promessa, do desejo ou da sua negação, e da 
proximidade da felicidade. Pretende-se como objetivo principal deste trabalho refletir sobre as 
imagens recorrentes na lírica desses trovadores e entender como elementos éticos da 
fidelidade, da coragem, da ternura são tratados por uma vertente erótico-cultural que compõe 
a nobreza medieval, capaz de transformar os sofrimentos do amor em beleza, oferecendo um 
significado e um valor satisfatório para o sentimento.  
 
Palavras-chave: Erotismo. Literatura Portuguesa. Trovadorismo. Johan Soarez Coelho. 
Martin Codax. 

 

 

A lírica trovadoresca galego-portuguesa costuma ser apresentada do viés do jogo 

amoroso, a partir de uma perspectiva masculina ou feminina. O trovador canta seu sentimento 

amoroso como uma experiência interior ora não correspondido pela mulher amada, ora sob o 

olhar da realidade feminina, que assume a posição de enunciação, em que expressa uma 

confissão amorosa por um homem, geralmente o próprio trovador. Baseamo-nos na segunda 

perspectiva, a feminina, para realizar o estudo da visão feminina do amor em cantigas de 

amigo de dois trovadores galego-portugueses, “Fui eu, madre, lavar meus cabelos”, de Johan 

Soarez Coelho, e “Quantas sabedes amar amigo”, de Martin Codax, em que se busca, por 

meio de uma interpretação simbólica, o erotismo das imagens femininas na lírica galego-

portuguesa, mais em concreto, nas cantigas de amigo desses trovadores. 

Escolhemos essas duas cantigas pelo fato de que trazem como traço comum a 

inspiração na moça e no seu corpo. Nelas há um traço de duplo sentido, próprio do período 

em que as cantigas foram compostas, relacionado a um fundo erótico, que torna difícil se 

estabelecer até que ponto os aspectos masculino e feminino do amor podem ser revelados. Em 
                                                 
1  Este trabalho é produto parcial da pesquisa intitulada “A imagem da mulher nas pastorelas de Airas Nunes e D. 

Dinis: mito e simbolismo no imaginário medieval” que integra o sistema de projetos de pesquisa da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Goiás, câmpus Pires do Rio. 

2 Universidade Estadual de Goiás, Pires do Rio, Brasil. E-mail: marcimelo@gmail.com. 
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geral, a representação do amor como forma cultural expressa quase exclusivamente uma 

concepção masculina, devido, em grande parte, à organização social de tendência 

androcêntrica, ou seja, o homem como centro das coisas e a mulher ocupando sua margem. 

Acreditamos que venha desse fato, a natureza dual da mulher na cosmovisão medieval. A 

rigor, essa dualidade aponta para os modelos que fixaram as bases das relações homem-

mulher, cuja regra se funde no interdito sexual, em que o prazer, visto como impuro e 

pecaminoso, se contrapõe à superioridade do amor conjugal, destinado exclusivamente à 

procriação.  

Georges Duby (1995), estudioso das damas do século XII, comenta a pressão exercida 

pela Igreja, aliada a conceitos que têm a mulher como “filha de Eva”, como uma espécie de 

leitmotiv de todo um pensamento sobre a sedução e as artimanhas femininas ligadas ao 

demoníaco. A dualidade feminina não é, simplesmente, imaginário, é carregada de 

construções ideológicas, seguidoras de uma ordem político-patriarcal, com todas as 

prerrogativas de uma mentalidade que se caracteriza pela colocação essencialista do saber 

masculino, centrado na ideia da inferioridade da mulher e na sua “natural” propensão à 

luxúria, como pode ser lido em uma ampla tradição literária misógina da Idade Média. 

Sintonizado no assunto, em seu tratado sobre a misoginia e a criação do amor no 

Ocidente, Howard Bloch (1995) denomina essa dualidade de Paradoxo da Perfeição, termo 

cunhado por ele para significar que a mulher oscila entre o ideal e o carnal, entre a perfeição 

(Ave) e a imperfeição (Eva) em busca de equilíbrio. Assim como Bloch, examinamos o amor 

cortês como uma construção histórico-cultural e político-ideológica no tratamento da mulher 

medieval. É nesse sentido que entendemos a presença da dualidade da mulher nas Cantigas de 

Amigo, seguindo a noção de que nelas a mulher aparece mais carnalizada, numa fronteira em 

que os espaços delimitam diversas camadas sociais e em que a mulher aparece sob a visão de 

uma sensibilidade diferente da concebida pela mentalidade do homem moderno. Ela goza de 

uma intimidade afetiva com a natureza e, no dizer de Saraiva e Lopes (2008, p. 54), há uma 

afinidade mágica entre as pessoas “e tudo o que parece mover-se ou transformar-se por uma 

força interna: a água da fonte e do rio, as ondas do mar, as flores da Primavera ou Verão, os 

cervos, a luz da alva, a dos olhos”. 

Desse modo, o erotismo aparece como tema da possibilidade de satisfação, da 

promessa, do desejo ou da sua negação, da privação de algo amoroso e da proximidade da 



 
 

49 

felicidade, assuntos tão presentes nas cantigas de amigo dos trovadores galego-portugueses 

selecionados para este trabalho. 

Na época de Afonso X, o Sábio, o movimento trovadoresco teve grande acolhida, seja 

pelo fato de sua proximidade com a região occitânica, seja pela riqueza dessa corte em relação 

a de Portugal, que era modesta em relação a outros reinos cristãos. Nessa corte, trovadores 

como Johan Soarez Coelho, Martin Soares, Pero da Ponte, Afonso Anes do Coton, Lourenço 

e Lopo, entre outros, foram muito aclamados por suas composições. Geralmente nas cantigas 

desses trovadores podemos perceber a voz de uma mulher, porém nem sempre ela está em 

contato com a natureza, sofrendo a dor do amor e lamentando a ausência do amado, como se 

pode ver na cantiga a seguir, pertencente a Johan Soarez Coelho. 

 
I  Fui eu, madre, lavar meus cabelos 

  a la fonte e paguei m’eu delos 

 3 e de mi, louçana 

 

II  Fui eu, madre, lavar mhas garcetas 

  a la fonte e paguei m’eu delas 

 6 e de mi, louçana 

 

III  A la fonte e paguei m’eu deles; 

  aló achei, madr’, o senhor deles 

 9 e de mi, louçana 

 

IV  E, ante que m’eu d’ali partisse, 

  fui pagada do que m’ele disse 

 12 e de mi louçana. 

  (B 689, V 291) 

 

Johan Soarez Coelho escreveu 15 cantigas de amigo durante seu período de produção 

lírica que data de 1235 a 1270. A cantiga “Fui eu, madre, lavar meus cabelos” expressa uma 

ambiguidade de imagens produzida principalmente pela obsessiva repetição retórica das 

palavras lavar cabelos/lavar garcetas. Numa conversa com a mãe, a menina diz que foi à 

fonte para lavar os cabelos e estava contente com eles. Ali “achou” o amigo (senhor deles e 
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de mi), com quem ficou satisfeita pelo que ele lhe disse. A presença da fonte e do cabelo 

como elementos simbólicos aponta para 

   

a riqueza histórica de ambos os motivos e sua presença em diferentes 
culturas, inclusive na tradição bíblica do Cântico dos cânticos (4, 1). Das 
várias implicações, ressalte-se a força erótica dos cabelos, cujas garcetas 
indicam a moça virgem sensualmente a lavá-las, e o simbolismo espacial da 
“fonte”, local de renovação e fertilidade (MONGELLI, 2009, p. 116). 

 
 

Em comentário sobre essa cantiga de Johan Soarez Coelho, Lênia Márcia Mongelli 

(2009, p. 116) a classifica como do tipo “tradicional” pelo uso do modelo paralelístico com 

leixa-pren, além do recurso a símbolos antigos como a fonte e os cabelos, e também pelo teor 

narrativo, marcado pelo diálogo com a mãe. Entretanto, o encontro na fonte constitui um 

tópico recorrente na literatura desde a época pagã, em que o culto às fontes, por meio de 

oferendas de pão e vinho, tinha uma ligação com os ritos de fecundidade. Essa ligação da 

fonte com a jovem que lava suas garcetas mostra, em termos simplificados, que a mulher se 

expõe e seduz, com seu corpo de “louçana” e suas tranças desfeitas no ato de as lavar. 

Podemos notar que o pré-requisito para ela ser desejada é que seja perfeita, ideal, 

completa em si mesma, “louçana”, termo este presente em todas as estrofes da cantiga. O fato 

de o amigo ser o “senhor deles e de mi, louçana”, parece implicar uma ideia, em relação ao 

conceito de virgindade, de desejo pelo absoluto, conforme refuta Bloch (1995, p. 187)  sobre 

o paradoxo da dama cortês.  

Com relação à estilística da forma, a cantiga passa uma produção de sentidos que 

ultrapassam a economia linguística. As rimas em delos/delas apontam para o teor sensual e 

erótico em que elementos dos gêneros masculino e feminino se aproximam e, ao mesmo 

tempo, se relacionam aos cabelos, com sua força erótica, desembocando no entendimento de 

que houve um encontro amoroso que transcorreu à beira da fonte. O verso 8 (aló achei, 

madr’, o senhor deles) rompe o leixa-pren e introduz a presença do senhor, criando um novo 

sentido para o refrão, uma vez que indica que o senhor deles (dos cabelos) é também o senhor 

de mi, louçana (da menina). 

Quanto à variação alusiva, Stephen Reckert (1996) faz precisamente aqui uma 

incursão no terreno semântico das correspondências de imagens da lírica medieval, 

comparando essa cantiga de Johan Soarez Coelho com uma outra de Johan Zorro, propondo a 
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sua compreensão simbólica, dentro de um contexto histórico-literário que abarca as cantigas 

desses trovadores. A atividade poética de Johan Zorro,  pelas frequentes referências a Lisboa 

e a "el-rey de Portugal", situa-se em Portugal durante o reinado de Dom Dinis (1279-1325), 

possuindo, como deixa entrever na maior parte de suas cantigas, estreito laço com a política 

marítima do rei-trovador. 

  

I  - Cabelos, los meus cabelos, 

  el rei me enviou por elos, 

  ai madre, que lhis farei? 

  - Filha, dade os al rei 

 

II - Garcetas, las mhas garcetas, 

  el rei m’enviou por elas, 

  ai madre, que lhis farei? 

  - Filha, dade as al rei. 

  (B 1154, V 756) 

 

As rimas em elos e elas, novamente aproximam os gêneros masculino e feminino e 

referem-se aos mesmos cabelos como acontece na cantiga de Johan Soarez Coelho. A figura 

da mãe também encontra-se presente, na forma do diálogo. Entretanto, aqui tem-se a figura de 

el rei, elemento recorrente nas cantigas de Johan Zorro e uma das características do contexto 

lírico galego-português das composições desse trovador. Sobre os textos poéticos deste 

trovador, sabe-se que representam 

 

o único ciclo lírico em toda a poesia galego-portuguesa cujo cenário é 
independente de qualquer referência religiosa (mesmo que as cantigas de 
romaria sejam de matéria profana e não religiosa, é no espaço de um 
santuário que todos os outros ciclos deste género se desenrolam). (LOPES, 
2007, p. 432). 
 
 

Na cantiga de Johan Zorro, a voz feminina ergue-se em diálogo com a mãe, cuja 

presença infere que seja um ambiente doméstico assim como o ambiente da primeira cantiga 

apresentada. A menina encontra-se em dúvida sobre o que fazer com seus cabelos, que el rei 

me enviou por elos. Nesse diálogo, a mãe aconselha: dade os al rei. Geralmente cabe à mãe o 
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papel de confidente e protetora, aconselhando a filha a proceder com mesura e decoro, na 

preservação da sua inocência. Contudo, nem sempre as filhas seguiam os conselhos da mãe, e 

descumpriam suas ordens, se expondo em locais públicos, como acontece na cantiga de Johan 

Soarez Coelho, em que a menina vai alegre lavar seus cabelos na fonte. 

No contexto da poética trovadoresca peninsular, o elemento fonte, assim como a 

ribeira e o regato,  aparecem geralmente associados ao princípio positivo da simbologia 

líquida, pois encarnam o desejo de realização amorosa espacial, do prazer comumente 

associado com a consumação erótica e carnal. O que, sem dúvida, parece característico da 

cantiga de Johan Soarez Coelho é o motivo da fonte e da força erótica do lavar cabelos. 

Parece que, na cantiga deste, a relação da donzela com o simbolismo da água possui, 

sobretudo, um caráter de intimidade que se contem na sua abertura à satisfação declarada para 

dois, onde o amigo diz coisas que a deixam satisfeita: “E, ante que m’eu d’ali partisse, / fui 

pagada do que m’ele disse”. A cantiga de Martin Codax (1240 a 1275), da mesma forma, traz 

o simbolismo erótico da água, como na cantiga a seguir. 

 

Quantas sabedes amar amigo, 

treides comig’ a lo mar de Vigo 

e banhar nos emos nas ondas 

 

quantas sabedes amar amado, 

treides comigo a lo mar levado 

e banhar nos emos nas ondas 

 

Treides comigo a lo mar de Vigo 

e veeremo-lo meu amigo 

e banhar nos emos nas ondas 

 

Treides <co>migo a lo mar levado 

e veeremo-lo meu amado 

e banhar nos emos nas ondas 

(B 1282, V 888) 
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O sensualismo da amiga se revela nas imagens do banho nas ondas do mar. Nessas 

representações, Saraiva (1966, p. 18) comenta sobre uma tradição carnal que somente por 

cegueira não poderíamos ver nos Cancioneiros. Ressaltamos, nessa cantiga, a configuração do 

mar levado e do amado em relação às ondas. As ondas do mar, assim como as fontes, são 

aspectos da natureza e elementos dela familiares aos trovadores, cuja linguagem se apresenta 

simbólica quanto à expressão dos sentimentos. 

O cancioneiro de Martim Codax, disposto em ordem sequencial, forma uma espécie de 

ciclo narrativo acerca dos amores de uma jovem, contados por ela às ondas do mar de Vigo, 

interpretado por nós como elemento de engendramento com a feminização das ondas. Se 

cotejado com as Cantigas de Santa Maria, por suas afinidades musicais, traz os ecos do que 

deve ter sido aquela face oculta da lírica profana galego-portuguesa. Retiramos do cancioneiro 

de amigo de Martin Codax, tal como estruturada no Pergaminho Vindel, um flagrante da 

amiga que sozinha, sem a guarda da mãe ou amigas, mostra-se disponível ao amigo: 

 

Ai Deus, se sab’ora meu amigo 

com’eu senlheira estou en Vigo 

e vou namorada. 

 

Ai Deus, se sab’ora meu amado 

com’eu en Vigo senlheira manho 

e vou namorada. 

Com’eu senlheira estou en Vigo 

e nulhas guardas non ei comigo 

e vou namorada. 

 

Com’eu en Vigo senlheira manho 

e nulhas guardas migo non trago 

e vou namorada. 

 

E nulhas guardas non ei comigo, 

ergas meus olhos que choran migo 

e vou namorada. 
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E nulhas guardas migo non trago, 

ergas meus olhos que choran ambos! 

e vou namorada. 

(n.887 e 1281. CCCCXCIV, NUNES, 1973, p. 443-444) 

 
  

Nessa cantiga, a amiga está sozinha em Vigo, a procura do amigo e encontra-se sem 

nenhuma guarda, supõe-se da mãe ou de quem quer que seja responsável por ela. O que 

chama a atenção é o fato de ela dizer que dorme sozinha em Vigo: “Com’eu en Vigo senlheira 

manho”. Nas cantigas apresentadas, observamos que sempre o amigo é desejado ou esperado, 

assim como em outras cantigas a figura de nobres e cavaleiros encontra-se numa situação 

idêntica. Já a mulher sempre aparece sujeita ao poder amoroso ou social do amigo; mesmo 

que não esteja submissa, ela se encontra, de algum modo, inferiorizada na situação ou no 

discurso amoroso. 

Entretanto, nessa lírica, a mulher torna-se manifestação viva da beleza e do bem, e o 

amor, um estado de graça que leva o homem à capacidade de compreender a beleza do 

mundo. A figura feminina deveria possuir certos atributos fundamentais, de corpo e de 

espírito, para fazer-se representada na lírica profana galego-portuguesa. 

Nas cantigas de amigo, o amor oscila entre o erótico e a exaltação sentimental 

expressa pela coita d’amor. Igualmente, a época que ilumina a Arte de trovar3, representa o 

ideal de amor feminino em que todas as virtudes cristãs e sociais foram encaixadas na 

moldura do “verdadeiro amor” pelo sistema do amor cortês. A pensar a experiência coletiva 

feminina que adquire especial importância face ao mundo androcêntrico e patriarcal da Idade 

Média, no qual a existência da mulher se subordinava às leis do princípio da fertilidade, as 

novas regras significaram uma perspectiva inovadora além de erótica do ideal de vida cortês, 

podendo ser equiparada com a escolástica. 

Nessa expressão do amor reside certo anseio pela estilização do que veio a ser a 

transformação da vida amorosa em um jogo com regras nobres. Johan Huizinga comenta que 

“[n]ão se pode avaliar o quão significativo foi o fato de a classe dominante de todo um 

período ter recebido a sua concepção de vida e a sua erudição na forma de uma ars amandi” 

(2010, p. 179). 
                                                 
3  Breve texto que aparece no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, edição crítica e fac-símile de 

Giuseppe Tavani, Lisboa, Colibri, 1999. 
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Junto com a tradição bíblica, a tradição clássica colaborava para reforçar um modo de 

ver a natureza como reflexo da realidade sensível em todos os seus aspectos. Reconhecida a 

presença desse modo de ver a vida, Umberto Eco (2010, p. 19) compara o interesse estético 

dos medievais e o nosso, delimitando aquele como portador de uma visão mais dilatada e 

voltada a atenção para a beleza das coisas frequentemente estimulada pela consciência da 

beleza enquanto dado metafísico. 

Durante o período medieval, à luz do Trovadorismo, era comum a representação 

simbólica de questões sexuais ou mesmo a descrição do ato sexual pelo uso da imagem de 

alguma atividade social (HUIZINGA, 2010, p. 182). Lavar as vestes, por exemplo, tinha 

significado erótico porque a lavagem das roupas e a água assumiam significados figurativos, 

remetendo para núpcias e sensualidade feminina. Esse tipo de procedimento analógico entre a 

representação simbólica de algo correspondendo-o às ações humanas parece ser usual na 

Idade Média, como se fez representar nos bestiários, conforme Pedro Fonseca (2011) comenta 

em seu livro Bestiário e discurso do gênero no descobrimento da América e na colonização 

do Brasil, em que algumas espécies do mundo animal, vegetal e mineral são descritos em 

referência à sua natureza e traços comportamentais, com frequentes correspondências 

exemplares com os seres humanos, numa associação recorrente a ensinamentos relativos à boa 

conduta baseada em princípios e em preceitos da moral cristã. 

Essa associação, baseada no crescente interesse pela história natural do fim da Idade 

Média, traz como consequência uma despersonalização dos agentes mitológicos para 

concentrar-se basicamente nos elementos e nas forças naturais que estes agentes 

representavam (FONSECA; GARAY, 1993, p. 4). A correspondência exemplar da natureza 

com os seres humanos, na lírica trovadoresca, indica que os trovadores foram importantes 

para o estabelecimento de uma linguagem altamente simbólica, entre essas duas realidades. 

Desse modo, toda a simbologia que normalmente percorre a poética medieval encontra-se 

supostamente  transfigurada pela referência alegorizante herdada principalmente da tradição 

religiosa, da prática e da utilização exemplar da alegoria e do símbolo. Em uma tradição que 

se fundamentava nas raízes clássicas gregas e romanas, em que a leitura de textos canônicos 

míticos ou épicos se fazia pelos diversos pensadores cristãos, respeitados como “doutores” da 

Igreja, o significado anagógico, a lição moral, a significação figurada e o significado literal 

das palavras eram reconhecidos como níveis interpretativos que possibilitavam flexibilidade 
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no emprego das Escrituras como verdade padrão. Assim, essas formas de interpretação, 

repercutiam-se em todos os setores da vida na sociedade medieval. 

Numa versão mais refinada, a alegoria erótico-religiosa transforma-se em forma 

literária, opondo-se, de certa maneira, ao espírito ascético da Igreja, ao mesmo tempo que a 

destrona como produtora de poesia. Inicia-se, assim, o culto consciente do amor, tendo este 

um novo sentido com um tratamento sentimental da inclinação amorosa e uma tensão na 

procura de realização pelos amantes. A simbologia erótica dos versos, para Monroy 

Caballero, sugerem “símbolos arcaicos a través de los cuales los elementos de la naturaleza, 

las plantas y los animales se identifican con la vida sexual humana” (CABALLERO, 2005, p. 

24). 

É na essência do desejo insatisfeito, cuja carência é um dos elementos constitutivos do 

Amor desde a perspectiva mitológica de Eros, evocada por Platão (2005) em O banquete, que 

se encontra um mundo submerso em sensualidade e erotismo. Eros, o desejo, a força que 

emana de Afrodite, reúne elementos da matéria e explica a união dos seres, ao mesmo tempo, 

a das palavras e dos ritmos. É nesse sentido que entendemos que Eros esteja subjacente nas 

cantigas por ser um elemento que liga o homem à natureza, revelando sua pertença ao 

cosmos. Dele brotam os entes, as melodias, as lendas, o amor. 

Para a abordagem da contextualização do erótico, procuramos, por um lado, a 

consideração de aspectos teóricos relativos à concepção e à representação do simbólico pela 

mentalidade e peculiar visão do mundo da época a que pertence as cantigas, trazendo as 

correspondentes derivações do eidos da poética amorosa, condicionada ética e socio-

culturalmente. Por outro lado, toda a simbologia que normalmente percorre a poética 

medieval encontra-se supostamente transfigurada pela referência alegorizante herdada 

principalmente da tradição religiosa, da prática e da utilização exemplar da alegoria e do 

símbolo. Somente a partir dos enciclopedistas do século XIII, a realidade natural e humana se 

laicizou mais, sem desvencilhar-se totalmente dos substratos éticos e morais afirmados por 

longos séculos de tradição. 

No eido do secular lirismo amoroso, o simbolismo alegórico vai desempenhar um 

papel importante. Apesar de que ainda ecoa, em certo modo, a clássica questão horaciana que 

considerava a poesia como fonte de instrução e deleite, persistirá ainda esse simbolismo ou 

mecanismo fundamental da alegoria estabelecida como sistema de conhecimento de ideias 
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escondidas sob a figuralidade, possuindo, no caso da poética secular, a propriedade de sugerir 

veladamente aspectos mundanos da natureza humana que poderiam ser censurados no caso de 

serem expressados de outro jeito. É evidente que esse simbolismo poético, unido ao substrato 

da ética e da moral, revelava a influência do procedimento alegórico utilizado principalmente 

com finalidade religiosa que apresentava uma “verdade divinamente inspirada encontrada sob 

o véu da ficção para protegê-la dos olhos ignorantes e porque uma visão superior pode ser 

expressada unicamente por meio de símbolos e metáforas” (HARDISON et al., 1974, p. 5-6). 

De qualquer maneira, apesar da ausência do registro dessa tradição de cantigas de 

antes de fins do século XII, é de supor que a formação do simbólico nela contido já se 

estabelecera com anterioridade, modulando diversas possibilidades de entendimento da alma 

e do sentimento popular. Como acontece naturalmente com comunidades onde a oralidade se 

faz determinante, a componente mítica desse tipo de expressão estabelece-se mais atuante, 

dadas as relações mais diretamente estabelecidas com a mentalidade ritualista caracerística do 

modo de vida e de pensar da primeira Idade Média. 

A partir da imensa carga polissêmica que define esse simbolismo de raízes arcaicas, 

originárias na imaginação popular, percebe-se que, à medida que esse simbolismo se registra 

textualmente, um número arquetípico de motivos e de imagens se vai estabelecendo, 

convertendo-se “em reais e simbólicos ao mesmo tempo, o que faz necessária uma leitura em 

dois tempos, que implica o passo da mímese à semiose” (LORENZO GRADÍN, 1990, p. 

195). 

Acreditamos que devido a essa dinâmica, motivos e imagens se convertem em reais e 

simbólicos e fornecem uma significação dentro do contexto medieval, que não podemos 

decifrar totalmente. Desse modo o posicionamento da crítica consiste numa atitude de 

interpretação mais aberta que, longe de ponderar a imprecisão de várias fontes e motivos 

(poéticos, religiosos, didáticos, folclóricos) que influem no simbolismo poético medieval, 

prefere reconhecer que são insuficientes no caso das interpretações definitivas, pois 

 

algumas das respostas dadas são seguras, porque há documentos 
contemporâneos que revelam o seu significado; outras menos atinadas e 
parciais devido, precisamente, a essa falta de dados, já que os bestiários, atas 
de concílios, libns de propietatibus, etc., não dão a conhecer todos os 
elementos utilizados como símbolos nem tampouco recolhem todo o abano 
de possibilidades que uma unidade podia cobrir nos diversos contextos nos 
que se apresentava (GRADÍN, 1990, p 197). 
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A partir desta classificação, começam as associações simbólicas em verticalidade, 

relacionando-se aqui significações gerais dos arquétipos (o seu substrato mítico universal) 

com os sentidos particulares da sua significação contextual, eligida no poema como símbolo 

de situações ideais, metafísicas com respeito à situação concreta do conteúdo narrado. 

O simbolismo de elementos aquáticos apresenta-se, em certo modo, ambivalente nas 

mitologias pagãs. Mesmo biblicamente, a fonte e os rios comprazem simbolismos opostos e, 

não obstante, complementares, como por exemplo, nascimento, morte e renascimento. No 

contexto da poética trovadoresca peninsular, estes elementos – a fonte, o regato, ou o rio – 

aparecem geralmente associados ao princípio positivo da simbologia líquida, pois encarnam o 

desejo de realização amorosa espacial, do prazer comumente associado com a consumação 

erótica. Talvez se possa verificar aqui um indício de que o erotismo simbólico gratuito 

“naturalista”, conforme se questionou com anterioridade – não fosse verdadeiramente a única 

intenção do poeta. De qualquer modo, parece que no poema a relação da donzela com o 

simbolismo da água possui, sobretudo, um caráter de intimidade que, mesmo conotado como 

erótico-sexual, se contem na sua abertura à satisfação declarada para dois, com companheiro 

requerido ou esperado. 

Num período marcadamente hierarquizado e centrado na manutenção das tradições 

religiosas, políticas e sociais, parece não caber a ideia da mulher como promotora do 

refinamento da sociedade, em função de seus naturais sentimentos de sociabilidade e recato, a 

influenciar o homem a um comportamento cortês. Na antropologia, apenas para contextualizar 

a ideia, para se caracterizar o feminino é necessário levar-se em conta os desígnios atribuídos 

às mulheres pela natureza: a conservação da espécie, a cultura e o refinamento da sociedade. 

O amor assim concebido também se alegoriza entre o sagrado e o profano. E podemos 

observar que o lugar ocupado pela mulher se alegoriza por meio dessa dualidade, a procura de 

equilíbrio. 

Em relação às cantigas de amigo, é nesse sentido que os trovadores galego-

portugueses, no exercício de sua individualidade artística, para expressar a sua poesia, sentem 

o impulso de desobedecer aos preceitos mais tarde consagrados nas artes amatórias. Isto 

posto, queremos concluir que tal impulso pode indicar certas características elucidativas da 

visão dos trovadores escolhidos para este estudo, considerada a realidade dos autores e a 
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posição ideológica no contexto sociocultural e literário em que se situam como figuras 

representativas de sua época. 
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RESUMO: Ao analisarmos o percurso histórico da misoginia, percebemos que muitas foram 
às formas de se tratar a mulher. Na maioria das vezes, ela foi derrogada e difamada, o que 
contribuiu para a formação de ideologias que fomentavam o antifeminismo. Pensamentos 
assim enfatizaram e construíram o que observamos em alguns livros, como, por exemplo, na 
Bíblia. Desse modo, ao resgatarmos traços da representação feminina nas Escrituras Sagradas, 
deparamo-nos com algumas ocorrências que nos encaminham ao tema da submissão 
feminina. Tendo isso em vista, teceremos considerações sobre a questão da misoginia, 
enfocando, especificamente, a Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo. 
 
Palavras-chave: Bíblia. Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo. Mulher. 
 
 
1 Introdução 

 

Ao longo da estrutura social androcêntrica, fortemente regida pela cristandade, como 

vem sendo afirmado por vários estudiosos (BEAUVOIR, 1980; FONSECA, 2011), à mulher é 

atribuída a característica de âmbito de perigo e de pecado, além de ser sempre derrogada, 

inferiorizada, difamada. Isso independe da veracidade e da correspondência com a realidade. 

Corroborando o pensamento androcêntrico, a mulher é representada, na maioria das 

vezes, por vozes/escritos de autoria masculina. Assim, as descrições da experiência com o 

feminino estão condicionadas à visão histórico-social pertencente ao homem. Considerando a 

possibilidade da influência de uma abordagem ideológica patriarcal, a mulher é concebida 

como sendo portadora ou fonte do mal. A recorrência desse assunto pode ser vista, por 

                                                           
1 O presente trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado Mulher difamada e mulher defendida no 
pensamento medieval: textos fundadores, que integra a Rede Goiana de Pesquisa sobre a Mulher na Cultura e na 
Literatura Ocidental da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). A pesquisa, sob a 
coordenação do professor Dr. Pedro Carlos Louzada Fonseca, docente do Programa de Pós-Graduação em Letras 
e Linguística, da Universidade Federal de Goiás, recebeu apoio financeiro dessa instituição de fomento para o 
período de 2013-2014. 
2 Universidade Estadual de Goiás (Câmpus de Campos Belos), Campos Belos, Brasil; Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia, Brasil. E-mail: edilson.ueg@hotmail.com. 
3 Universidade Estadual de Goiás (Câmpus de Campos Belos e de Pires do Rio), Campos Belos; Pires do Rio, 
Brasil. E-mail: Francavg@hotmail.com. 
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exemplo, já na mitologia da antiguidade grega na personagem de Pandora, apontada como a 

responsável por todo mal existente no mundo, consoante expõe Rosanna Lauriola (2005): 

 

Pandora, a primeira mulher no cosmos grego antigo, é o presente do mal que 
Zeus mandou ao mundo [...] Assim a mulher, criada para dar trabalho e 
sofrimento ao homem, parece personificar a essência do mal, a origem de 
todo mal, a fonte e a razão do mal, e a inevitabilidade do encontro com o 
mal. 

 

Assim, ao resgatarmos traços da representação feminina em textos fundadores, 

percebemos o engendramento que constitui/deforma a condição da mulher. Ademais, 

deparamo-nos com certas ocorrências que encaminham ao tema da misoginia. Esses 

posicionamentos imbricados enfatizam e constroem o ideário feminino que em algumas 

literaturas está, demarcadamente, explícito, tal como na Bíblia Sagrada. Esta influenciou 

pensadores considerados misóginos, quais sejam: Jerônimo, Crisóstomo, Ambrósio, Santo 

Agostinho, Gregório Magno, Clemente de Roma e Clemente de Alexandria, São Bernardo, 

Tomás de Aquino e Tertuliano. 

Tertuliano (Quintus Septimius Florens Tertullianus) figura no contexto da patrística 

medieval entre aqueles que discorriam a respeito da aparência feminina, “[...] em termos de 

tendenciosa jurisdição teológica e androcêntrica, com posturas, atitudes e tratamento 

misóginos da realidade da mulher, impiedosamente naturalizada como propensa ao disfarce e 

à adulteração da sua própria imagem divinamente criada” (FONSECA, 2013, p. 1). Tudo isso 

construído a partir da crença de ter sido a mulher a culpada pela mácula original – como 

veremos mais detalhadamente adiante. 

A Bíblia, livro que tem orientado o Ocidente por vários séculos, é na verdade um 

compósito de textos variados tanto em estilo, bem como em gênero. Muitos desses textos, 

primazmente os neotestamentários, assumem, além da revelação divina, a função de orientar a 

respeito dos mais diversos aspectos internos e externos da vida das comunidades cristãs 

primitivas. 

Essa atividade orientadora foi a tônica da maior parte do Novo Testamento bíblico. O 

reflexo dessa imagem se encontra nos escritos paulinos, principalmente em suas epístolas, 

destinados aos povos convertidos por meio de sua ação evangelizadora, como sustenta Karen 

Armstrong (2007, p. 63): “Ele escreveu cartas a seus conversos, respondendo às suas 
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perguntas, exortando-os e explicando a fé”. Para entendermos sua ação, adentraremos em uma 

breve contextualização. 

 

2 Contexto histórico e bíblico das cartas paulinas  

 

Após o intento e a atividade de Jesus Cristo de disseminar a Boa-Nova e sua execução 

por Pôncio Pilatos, começaram as atividades expansionistas de anunciação do Evangelho, 

descritas, segundo a Bíblia, no livro Atos dos Apóstolos, compreendendo o período de 40-70 

(d.C). 

Dentro desse contexto, encontramos Paulo de Tarso, o qual, conforme Amrstrong 

(2007, p. 63), é “[u]m dos mais vigorosos defensores” e disseminadores do Evangelho 

pregado por Jesus. No entanto, inicialmente, ele se destaca por empreender perseguições, 

torturas e massacres dos cristãos. Ulterior e “contraditoriamente”, Paulo será aclamado como 

um dos maiores pregadores e fundadores do cristianismo (SARMENTO, 2004, p. 219-220). A 

fim de difundir os ensinamentos deixados por Cristo, Paulo escreve 

   

[Encontramos] as cartas de Paulo para as comunidades de Tessalônia, 
Corínto, Filipos, região da Galácia, além da carta para Filêmon. Também 
nesta época podemos datar a carta de Tiago. Trata-se de um tempo no qual a 
experiência de vida em Cristo e os problemas das comunidades se 
aprofundam, exigindo novas orientações que, embora ainda buscadas nas 
palavras da Escritura dos judeus, são agora relidas à luz da Boa-Nova de 
Jesus. Da prática continuada nas comunidades em recolher, reler e transmitir 
as palavras e gestos de Jesus, vão surgindo documentos importantes que 
serão utilizados como fontes para a formação dos evangelhos 
(SCHLAEPFER; OROFINO; MAZZAROLO, 2008, p. 150).  

 

O período de 70-100, em que as comunidades cristãs se organizavam e se 

estruturavam, e eram perseguidas pelo Império Romano, foi marcado pela exortação e o 

ensinamento que mostravam a autenticidade do conteúdo evangélico descendente das 

pregações de Jesus e contratacavam os pensamentos que desviavam o povo e que eram 

derivados de uma literatura “apócrifa”. Dentre os escritos que desvelam esse período 

ideologicamente conturbado estão: “cartas católicas de Pedro (1 e 2), João (1, 2 e 3), Judas; 

Cartas pastorais a Timóteo (1 e 2) e Tito, cartas aos Colossenses e Efésios; Apocalipse de 
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João; Evangelhos de Mateus e João e a obra de Lucas (Evangelho e Atos dos Apóstolos)” 

(SCHLAEPFER; OROFINO; MAZZAROLO, 2008, p. 154-155). 

Além da peculiaridade de fortalecimento ideológico, é relevante ressaltar que as cartas 

(e.g., as do Apóstolo São Paulo) eram um meio dos primeiros cristãos manterem o contato uns 

com os outros com mensagens de encorajamento e conselhos. É interessante observar que: 

 

[e]m geral, ele [Paulo] permanecia nas cidades apenas alguns dias ou 
semanas. Esse tempo era suficiente para ensinar o básico da religião cristã. 
Mas não era tempo suficiente para preparar cristãos maduros. Depois que 
Paulo deixava as cidades, alguns desentendimentos, às vezes, surgiam ou 
pregações viajantes chegavam e ofereciam uma outra visão da mensagem do 
evangelho, confundindo e dividindo as igrejas. Em alguns casos as igrejas 
enviavam mensageiros com questões para Paulo. Em vez de voltar correndo 
para a igreja, que, às vezes, já estava a centenas de quilômetros pra trás, 
Paulo escreveu cartas (MIILLER; HUBER, 2006, p. 68). 

 

Dessa forma, os escritos de Paulo e/ou similares se multiplicaram e se popularizaram. 

Consequentemente, espalhou-se o conteúdo e suas acepções sobre a organização da Igreja. 

Em uma dessas cartas, a qual a autoria é atribuída a Paulo, há posicionamentos claros, 

incisivos e inferiorizadores sobre a participação da mulher dentro dos preceitos que 

orientavam a comunidade religiosa cristã. Esta é a Primeira Carta a Timóteo. 

Especificamente no seu capítulo 2, versos de 9 a 15, percebe-se, com maior tensão, 

certa atuação do discurso antifeminista. “Com isso, poderemos [entender] como algumas 

imposições e posturas de Paulo, ou de uma tradição paulina, coadunavam com as estruturas 

que dividem o sexo num campo binário e estanque” (SILVA, 2009, p. 109), que culmina na 

misoginia. Nessa direção, direcionemos, então, um olhar mais cuidadoso sobre tais escritos. 

 

3 Misoginia e Primeira Epístola a Timóteo 

 

Em um primeiro instante, traçando uma análise dos aspectos gerais e contextuais da 

Primeira Carta de Paulo a Timóteo, verifica-se a presença de exortações diversas. São 

orientações que abarcam o exercício correto da doutrina e a proteção do povo contra os falsos 

profetas; recomendações para o próprio Timóteo sobre liderança religiosa idônea e ilibada 

(3:14-6:19); conselhos sobre alguns membros específicos da igreja, como os sacerdotes e as 

viúvas (5:1-6:19), o cuidado que se deve ter com as finanças; conselhos sobre a área da oração 
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e da vida espiritual (1 Tm 2,1-8); da congregação e conduta da Igreja, com destaque sobre as 

mulheres (1 Tm 2,9-15). 

Na carta, Paulo ensina ao seu filho espiritual – nomenclatura destinada a Timóteo – a 

cuidar da Igreja (povo) e da missão que a ele foi confiada (1 Tm 4, 6-16). O texto sugere, 

também, como se pode perceber, a implantação de uma organização eclesial, por meio da 

exigência de uma boa formação doutrinária e espiritual. 

Além de disso, a leitura da Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo, a partir do 

capítulo segundo, versículos 9-15, faz-nos apreender a posição do Apóstolo sobre a figura da 

mulher. Assim, é exposto: 

 

Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com 
pudor e modéstia; nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário 
suntuoso; mas que se ornem, ao contrário, com boas obras, como convém a 
mulheres que se professam piedosas. Durante a instrução a mulher conserve 
o silêncio, com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou 
domine o homem. Que ela conserve, pois, o silêncio. Porque primeiro foi 
formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher 
que, seduzida, caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua 
maternidade, desde que, com modéstia, permaneça na fé, no amor e na 
santidade. 

 

Nessa passagem bíblica, vemos algumas orientações sobre o comportamento feminino. 

Temos em um primeiro momento, a apresentação de qualidades femininas ‘ideais’ como 

modéstia e virtude. Em um segundo momento, há a proibição de as mulheres ensinarem e 

pregarem em público, ou seja, impõe-se à mulher o silêncio. Dessa maneira, podemos dizer 

que Paulo, em sua carta, apresenta uma exortação, ao mesmo passo que, revela o “lugar” (ou 

o não lugar) da mulher. Com estilo direto e categórico, essa carta, claramente, revela-se de 

teor misógino, ao impor o silêncio à mulher, bem como ao decretar a “superioridade” do 

homem e a submissão feminina. 

Dentro do contexto de um ambiente masculinizado, a mulher não tinha um espaço de 

defesa. Ela, igualmente, não tinha voz; e, quando referida nos escritos bíblicos, é concebida 

pela voz de outros, visto que “[...] a imposição de silêncio à voz feminina se efetivou tanto na 

modalidade oral, vez que à mulher seriam permitidos somente sussurros, lamentos, orações, 

quanto na modalidade escrita da linguagem, visto que durante muito tempo [...] o sujeito 

enunciador foi o sujeito masculino” (CARRIJO, 2013, p. 140). 
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O escrito de Paulo apresenta uma postura marginalizante que foi, além do discurso, 

como vemos na contemporaneidade, a herança deixada pela visão da tradição judaico-cristã 

contida na Bíblia e defendida pelos Padres da Igreja, conforme evidencia Pedro Carlos 

Louzada Fonseca (2011, p. 118-119): 

 

Numa religião em que a carne é maldita, a mulher se apresenta como a mais 
temível tentação do demônio. Tertuliano escreve: “Mulher, és a porta do 
diabo. Persuadiste aquele que o diabo não ousava atacar de frente. É por tua 
causa que o filho de Deus teve que morrer, deverias andar sempre vestida de 
luto e de andrajos”. E Santo Ambrósio: “Adão foi induzido ao pecado por 
Eva e não Eva por Adão. É justo que a mulher aceite como soberano aquele 
que ela conduziu ao pecado”. São Tomás será fiel a essa tradição ao declarar 
que a mulher é um ser “ocasional” e incompleto, uma espécie de homem 
falhado. “O homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça do 
homem”, escreve. “É indubitável que a mulher se destina a viver sob o 
domínio do homem e não tem por si mesma nenhuma autoridade”. 

 

Por apresentar tal visão sobre a mulher, Simone de Beauvoir (1980) considera que um 

dos grandes responsáveis pela origem e manutenção do mito da inferioridade feminina é o 

cristianismo. Segundo ela, o mito do casal primitivo designa tal inferioridade como um dom 

natural, já que Adão foi criado primeiramente para, logo em seguida, Eva nascer de sua 

costela, conforme vemos em Gênesis 2, 21-24. No que concerne ao episódio da Criação 

devemos lembrar que em Gênesis 1, 26-27, Deus: “[...] criou o homem à sua imagem, à 

imagem de Deus ele o criou; e os criou homem e mulher”, ou seja, não há a figura 

“inferiorizada” da mulher. Além do fato de nascer da costela do homem, a mulher foi a 

responsável pela queda do homem. Acerca desse mito, Faria (2000, f. 16) salienta: 

 

Por causa de seres femininos – a mulher e a serpente – o homem perdeu o 
paraíso e teve de lavrar a terra para sobreviver. A mulher, além de também 
perder a imortalidade, como pena, daí por diante deveria obedecer ao 
marido, passaria a sofrer as dores do parto e, para sempre, estaria maculada 
pela culpa do pecado original. 

 

Ainda segundo Simone de Beauvoir (1980), a tradicional postura antifeminista 

fundamentada pelos doutores da Igreja, firma-se com São Paulo. Este, como vimos, exige das 

mulheres discrição e modéstia; bem como sua submissão ao marido. Corroborando esse 

pensamento, Teresa M. Shaw (2004 apud SILVA, 2009, p. 114) ressalta que 
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não seria exagerado afirmar que a literatura paulina se tornou o campo de 
batalha do Novo Testamento, onde se altercam as questões das mulheres na 
Igreja, cita-se Paulo como responsável pela manutenção do silêncio das 
mulheres na assembléia, pela exclusão destas no ministério. 

 

Paulo justifica a obediência e a sujeição da mulher à autoridade de um homem através 

da imagem mítica de Adão e Eva, ressaltando nos vv. 13-14: “Porque primeiro foi formado 

Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher, que seduzida, caiu em 

transgressão”. Atrás dessa inferência ao Gênesis, temos dois pontos possíveis com o que o 

autor poderia ter se preocupado: primeiro, o ensino feminino implicaria em minar a 

autoridade do homem (v.12), pois como na narrativa bíblica, Adão foi feito primeiro e em 

seguida a mulher; segundo, na descrição da Queda, Eva se utilizou de um artifício para a 

transgressão (Gn 3) e implantação do pecado, tomando como indicativo de que a mulher não é 

confiável. Em suma, duas explicações que desqualificariam o ensino feminino nas 

assembleias. 

Destarte, vemos a mulher bíblica paulina reprimida, silenciada, como pecadora e fonte 

do pecado. 

 

4 Considerações finais 
 

Ao final deste trabalho, diante das discussões propostas, poderíamos, dizer que as 

cartas paulinas trazem uma versão de como deveria acontecer ou como deveria ser aceita a 

igreja que Jesus anunciou. Essa leitura parcial paulina, por vezes, difama a mulher, haja vista 

que ela é excluída em muitas situações e não é tratada de forma igualitária.  

As perspectivas e as percepções bíblicas na sua maioria contraem e desenvolvem um 

ideário patriarcal e, consequentemente, misógino. Por isso, “[o]s escritos de Paulo pesam 

muito em qualquer debate sobre o lugar da mulher na vida e no ministério da Igreja” (SILVA, 

2009, p. 113). 

Para Bart D. Ehrman (2008 apud SILVA, 2009, p. 112) “Paulo inspira controvérsias 

na atualidade, sendo crucial para a negação e justificação da submissão feminina dentro do 

espaço eclesial”. Assim, verificamos que a temática da misoginia, compõe o discurso nos 
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escritos bíblicos, especificamente em trechos da Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo 

que foram objeto dessa pesquisa. 
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IDENTIDADES NO DISCURSO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E USUÁRIOS DO 

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 

Rebeca Sales PEREIRA (UFC)1 
 
 
RESUMO: Neste trabalho, parte de nossa dissertação de Mestrado, focalizamos a construção 
das identidades nos discursos de profissionais de saúde e usuários do Programa de Saúde da 
Família (PSF) a partir do significado identificacional do discurso. Pautamo-nos pelas teorias 
de Resende;Ramalho (2006,2011), Fairclough (2001,2003), Chouliaraki; Fairclough (1999) e 
Magalhães (2000,2004) a respeito do quadro teórico-metodológico da ADC, dentre outros 
autores relevantes para a abordagem de nosso objeto de pesquisa. Para a análise dos dados, 
realizamos cruzamento dos dados das entrevistas individuais e dos grupos focais em um posto 
de saúde no município de Pacatuba-CE, durante 2014.1. 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica. Identidades. Discurso médico-paciente 
 
 
1. Introdução  

 

No presente artigo apresentamos resultados parciais de nossa pesquisa de Dissertação 

de Mestrado, e tem por objetivo analisar, pautados no quadro teórico-metodológico da 

Análise de Discurso Crítica (doravante ADC), os padrões de funcionamento do significado 

identificacional do discurso por meio das categorias analíticas avaliação e modalidade, 

propostas por Fairclough (2001,2003) e dos Modos de Operação da Ideologia (THOMPSON, 

2000), que estarão aliados na análise proposta. 

Nosso interesse pelo tema escolhido tem sua gênese na participação de um grupo de 

pesquisa organizado pela Professora Doutora Izabel Magalhães, nossa orientadora de 

Mestrado, que trata de estudos em Análise de Discurso Crítica. O projeto de pesquisa referido 

intitula-se “O diálogo como instrumento de intervenção de  profissionais da saúde na relação 

com pacientes”, é financiado pela FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e foi iniciado em 2013, com previsão de duração 

de vinte e quatro meses. O projeto visa realizar uma pesquisa empírica interdisciplinar, 

situada entre as grandes áreas da Saúde e da Linguística, com o objetivo de descrever, 

                                                           
1Mestranda em Linguística na Universidade Federal do Ceará; Fortaleza-CE; Brasil. E-mail: 
rebeca_ufc@yahoo.com.br. 
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interpretar e explicar o diálogo entre profissionais da saúde e pacientes do Programa de Saúde 

da Família (doravante PSF)2 e verificar de que forma esse diálogo contribui para a qualidade 

da saúde pública, mediante uma abordagem proporcionada pela Análise de Discurso Crítica 

(doravante ADC).  

Modelo que já é aplicado em outros países e foi implantado no Brasil em 1994, o PSF 

ganhou maior repercussão e sofreu reformulação com o novo programa do governo federal 

intitulado Mais Médicos, o qual pretende promover motivação aos profissionais da saúde a 

ocupar vacâncias nas cidades do interior do país, proporcionando inclusive a vinda de 

médicos de outros países devido à carência não suprida pelos profissionais brasileiros. 

O PSF ainda não havia sido analisado a partir de sua perspectiva linguístico-discursiva 

e nem pela metodologia etnográfico-discursiva, o que acreditamos ser necessário para a 

compreensão da relevância nos aspectos dialógicos entre os atores sociais que integram a 

prática do programa em questão e os impactos desta nova campanha no sistema assistencial 

público de saúde. Nossa escolha pelo arcabouço teórico-metodológico da ADC justifica-se 

para a análise de nosso objeto de pesquisa, pois dispõe dos subsídios necessários para a 

realização de uma análise não simplesmente descritiva do objeto de estudo e sim, com teor 

reflexivo sobre o contexto onde esse discurso realiza-se e em busca da mudança discursiva e 

social, como postulado por Fairclough (2003). Acreditamos que o olhar científico concedido 

ao discurso médico-paciente a partir da Linguística confere maior rigor na análise das funções 

e dos significados explícitos nos traços linguísticos que o falante atribui, seja consciente ou 

não, ao seu discurso; e a Teoria Social do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001) auxilia-nos na 

reflexão que ocasione uma mudança discursiva e posteriormente uma mudança efetiva nas 

práticas sociais. Tais pressupostos teóricos, bem como a maneira como serão 

operacionalizadas as teorias e os procedimentos de análise, serão explicitados nas seções 

seguintes.  

 

 

 

 

                                                           
2 Programa implantado no Brasil, pelo Ministério da Saúde, em 1994. Visa a um trabalho de prevenção e 
promoção da saúde às famílias atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
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2. Pressupostos teóricos 

 

Nossa pesquisa está delineada com base nas teorias da Análise de Discurso Crítica, 

campo de investigação consolidado e situado na interface entre a Lingüística e a Teoria Social 

Crítica e, portanto, de caráter interdisciplinar, que reconstitui no plano linguístico as 

manifestações de intencionalidade, modalização, dentre outros fatores que a linguagem 

engendra por meio do discurso. 

Fairclough (2003, p. 8 apud MAGALHÃES, 2004, p.113) pondera sobre a 

importância da análise de textos e discursos na modernidade para a compreensão das 

identidades: 

 
Os textos como elementos dos eventos sociais [...] causam efeitos – isto é, 
eles causam mudanças. Mais imediatamente os textos causam mudanças em 
nosso conhecimento (podemos aprender coisas com eles), em nossas 
crenças, em nossas atitudes, em nossos valores, e assim por diante. Eles 
causam também efeitos de longa duração – poderíamos argumentar, por 
exemplo, que a experiência prolongada com a publicidade e outros textos 
comerciais contribui para moldar as identidades das pessoas como 
´consumidores´, ou suas identidades de gênero.  
 

A ADC vem propor, portanto, que a perspectiva linguística é essencial para a 

compreensão de aspectos das práticas sociais, assim como as práticas sociais o são para a 

compreensão da linguagem, fundamentando a abordagem interdisciplinar, característica dos 

estudos críticos do discurso. O que também pode ser apreendido nas palavras de Resende; 

Ramalho (2011, p.21), que elucidam que "em ADC, a análise linguística alimenta a crítica 

social, e a crítica social justifica a análise linguística" ou nas palavras de Fowler;Kress (1979), 

ao ressaltar a importância de se considerar que "o significado linguístico é inseparável da 

ideologia, e ambos dependem da estrutura social". No que tange a característica 

interdisciplinar da ADC, valemo-nos ainda da afirmação de Fiorin (2008, p.8): 

 

Assim, a interdisciplinaridade da lingüística com outras ciências não é o 
apagamento dos contornos da ciência da linguagem e sua transformação em 
outros campos do conhecimento. Não é a biologização, a matematização, a 
sociologização, a antropologização, etc. da lingüística. Como dizia Sírio 
Possenti, em recente conferência, o papel dos lingüistas não é fazer uma 
história ou uma sociologia de segunda, mas uma lingüística de primeira.  
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Diante do exposto, buscamos elucidar que o papel da ADC no campo científico da 

Linguística, não propõe uma 'sociologização' ou 'antropologização' da Linguística e sim, uma 

contribuição mútua das áreas, preconizando um foco linguístico, que promoverá o trato com o 

objeto de estudo em questão, a linguagem, com maior propriedade. 

A interdisciplinaridade é prevista e fomentada por instituições públicas acadêmicas 

como o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG)3, tema também discutido por van Leeuwen 

(2005) como algo essencial ao enriquecimento das áreas de conhecimento científico. Este 

autor designa três tipos de interdisciplinaridade: centralista, pluralista e integracionista. O 

modelo centralista relaciona disciplinas autônomas, de maneira que alguma delas sobreponha-

se, pois uma incorpora elementos da outra; o modelo pluralista busca reunir as disciplinas 

como parceiras em igualdade, sem a referida incorporação do modelo centralista, mas ainda 

mantêm certa autonomia entre as disciplinas; no modelo integracionista, por sua vez, as 

disciplinas são consideradas interdependentes, e os projetos de pesquisa em equipe são 

realizados com divisões específicas de trabalho almejando um objetivo final comum. Sendo 

assim, propomos uma visão integracionista a nosso trabalho, de maneira que o diálogo entre a 

área da Saúde e da Linguística, que se encontra imbricado em nosso objeto de pesquisa, seja 

estabelecido em uma relação entre as disciplinas e que os resultados de nossa análise tenham 

relevância para ambas.  

A ADC possui duas faces que se interseccionam. Em sua face exclusivamente 

linguística, herda do Funcionalismo Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1978), corrente 

linguística contemporânea, conceitos essenciais para a análise estrutural dos traços 

linguísticos explícitos. A Teoria Crítica do Discurso, por sua vez, preconizada por Norman 

Fairclough em "Discurso e mudança social" (1992, trad. 2001), confere respaldo de teorias 

pertencentes às Ciências Sociais para o estudo da manifestação mais essencialmente social, 

que é a linguagem. Tal teoria foi denominada Teoria Social Crítica, por Magalhães (2004), no 

desígnio de enfatizar seus aspectos crítico e social. A imbricação destas duas áreas científicas 

realiza-se de maneira eficaz na construção da ADC como campo investigativo que pretende 

abordar a linguagem de uma maneira que ultrapassa as barreiras do sistema, mas que não 

deixa de considerá-lo como importante estrutura que comporta os registros feitos pelo/a 

enunciador/a (ator social, nos termos da ADC) das práticas e dos eventos sociais.  

                                                           
3 Disponível em: http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/plano-nacional-de-pos-graduacao/pnpg-2011-2020 
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Fairclough (2001,2003) reformula a teoria das Macrofunções da Linguagem, 

desenvolvida por Halliday (1991), adicionando-lhe uma perspectiva de crítica social. A teoria 

de Fairclough (2003) designa três principais Significados do Discurso: acional (modos de 

agir), representacional (modos de representar) e identificacional (modos de ser), e é 

especialmente neste último que tem foco nosso olhar investigativo, pois acreditamos que é o 

aspecto mais relevante no discurso que analisamos, por se tratar de entrevistas com 

manifestações avaliativas sobre a relação entre profissionais da saúde e usuários sobre o PSF, 

nas quais os sujeitos de nossa análise revelarão duas identificações. Salientamos que 

Fairclough (2003) defende que há uma relação dialética entre tais significados, sendo a 

escolha por um deles em nosso trabalho apenas um recorte analítico em vista das diversas 

categorias de abordagem. 

Para a análise do significado identificacional, Fairclough (2003) propõe o estudo da 

avaliação e da modalidade como estratégias discursivas. A categoria modalidade pode ser 

classificada como epistêmica, no que se refere a maneiras de apresentar no discurso marcas de 

possibilidade por meio de advérbios modais, verbos modais ou flexionados no tempo 

condicional; enquanto a modalidade deôntica apresenta marcadores discursivos de obrigação, 

geralmente expressos pelos verbos 'dever', 'poder' e 'ter'. Além disso, podem ser considerados 

ainda como modalizadores, os atenuadores e os reforços (boosters), que são palavras que 

passam por um processo discursivo e assumem papeis diferentes do original adquirindo 

características modalizadoras, cujo significado apenas pode ser apreendido por meio de 

interpretação do contexto de realização. A categoria avaliação é compreendida com base na 

análise do grau de comprometimento do enunciador com seu discurso em suas expressões 

valorativas, mensurável pelo quantitativo e/ou tipo de modalidade (epistêmica e deôntica) 

utilizada, uso de afirmações e negativas categóricas ou modalizadas.  

Destarte, podemos afirmar que as categorias avaliação e modalização estão imbricadas 

e serão operacionalizadas para a compreensão do significado identificacional dos atores 

sociais cujos discursos são analisados em nossa pesquisa. Para arrematar a análise, além da 

detecção e apreciação dos aspectos linguísticos que explicitam nossa pesquisa, a perspectiva 

crítica tem força relevante. A análise pautada nos traços linguísticos utiliza a metodologia 

característica da ADC, a Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO), permitindo ao 

analista crítico do discurso 'pistas textuais' das identidades discursivas para que não haja 
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conclusões e nem generalizações demasiado subjetivas. A análise social tem por objetivo uma 

discussão das identificações e identidades dos sujeitos do discurso e promover reflexão sobre 

elas, entendendo-se que são construídas socialmente. Para tanto, adotaremos a teoria dos 

Modos de operação da Ideologia, de Thompson (2000), que designa modos gerais de 

operação da ideologia (legitimação; dissimulação; unificação; fragmentação; reificação) e 

suas respectivas estratégias típicas de construção simbólica (racionalização, universalização, 

narrativização; deslocamento, eufemização, tropo; padronização, simbolização da unidade; 

diferenciação, expurgo do outro; naturalização, eternalização, nominalização/apassivação), 

que serão analisados em nosso objeto de pesquisa juntamente com os aspectos 

linguísticos/textuais explícitos. 

A consonância, portanto, entre os procedimentos metodológicos e o referencial teórico 

de nossa dissertação explica-se por esta estar circunscrita na ADC, disciplina configurada 

como "teoria e método para descrever, interpretar e explicar a linguagem no contexto 

sociohistórico" (MAGALHÃES, 2005), o que facilita tal operacionalização na análise de 

dados (CHOULIARAKI ; FAIRCLOUGH, 1999; MAGALHÃES, 2004).  

 

3. Procedimentos metodológicos 

 

A presente pesquisa configura-se como etnográfica (ANGROSINO, 2009; GEERTZ, 

1989, 2001; HEATH & STREET, 2008) ou, nos termos de Magalhães (2000), etnográfico-

discursiva; de base qualitativa. O corpus a ser analisado está constituído de três entrevistas, 

sendo duas de usuários do Programa de Saúde da Família (uma entrevista individual e um 

grupo focal) e uma de um profissional de saúde (médico), realizadas no município de 

Pacatuba no primeiro semestre de 2014. A escolha do município de Pacatuba ocorreu 

mediante critério de localidade que possuísse um dos menores IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), critério adotado pelo projeto original de nossa orientadora, que 

designou seis municípios, sendo metade de maior IDH e a outra metade de menor IDH. 

Após a transcrição das entrevistas, realizada com base nas convenções de Magalhães 

(2000, p.15) e Sarangi (2010, p.86), selecionamos partes que possuíam manifestações 

avaliativas específicas sobre a relação e comunicação entre profissionais e usuários do PSF 

relacionadas à prática assistencial e, mais especificamente, trechos que dialogavam com a 
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entrevista do médico da unidade de saúde, mediante nossa análise prévia dos dados. Em 

seguida, buscamos capturar nos dados, as identidades sugeridas nos traços linguísticos das 

falas dos sujeitos da pesquisa, mediante a Teoria Social Crítica, com ênfase no significado 

identificacional do discurso, utilizando as categorias de modalidade (dêontica e epistêmica) e 

avaliação (expressão de valores e grau de comprometimento dos atores sociais) postuladas por 

Fairclough (2003, p.191-194) e os Modos de Operação da Ideologia, propostos por Thompson 

(2000).  

 

4. A construção das identidades por meio de estratégias discursivas 

 

Diante da análise das entrevistas escolhidas que possuíam mais manifestações 

avaliativas a respeito da relação entre profissionais de saúde e usuários do PSF, pudemos 

apreender aspectos importantes com relação a expressão de valores e ao grau de 

comprometimento empreendido por cada ator social, revelando traços de sua identidade, que 

algumas vezes eram manifestados de maneira categórica ou por meio de verbos ou advérbios 

modais ou expressões modalizadoras. As categorias estão muito imbricadas nos discursos 

analisados, motivo pelo qual, decidimos tecer considerações a respeito desses aspectos 

avaliativos e modais concomitantemente. 

No que tange às expressões categóricas, observemos a fala do usuário 1 quando 

perguntado sobre o atendimento recebido por ele dos profissionais da unidade básica de saúde 

que frequenta:  

 

O atendimento que eu recebo aqui...é...desse doutor aqui eu num... num me sinto bem, não. Muito à 
vontade, não [...] ele num deixa a pessoa falar...é-é-é...o que a pessoa quer. 

 

No início da frase, o usuário 1 declara de maneira categórica, sem marcadores de 

modalidade, o desconforto durante a consulta médica. É importante ressaltar que o usuário 1 

referiu-se imediatamente ao médico em exercício na unidade, mesmo a pergunta estando 

direcionada aos profissionais daquela unidade de saúde em geral, revelando uma expressão 

avaliativa de julgamento com aspecto afetivo, relacionando a qualidade da consulta ao 

conforto sentido ao participar deste evento social. Logo em seguida a esta afirmação 

categórica, o usuário 1 utiliza o advérbio muito como atenuador (categoria que utilizaremos 
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para designar palavras de aspecto modalizador além dos verbos e advérbios modais). Logo 

após a modalização, que tem por objetivo dizer que não se sente à vontade, utiliza o advérbio 

muito em sua forma discursivizada, ou seja, o advérbio adquire essa característica atenuadora 

em relação à afirmação anterior, para que não haja comprometimento total com a 

generalização de sua afirmação. Cabe ressaltar que, após a modalização, o usuário 1, faz uma 

nova afirmação sem modalizadores, oscilando seu comprometimento avaliativo. 

Na frase que se segue, o usuário 1 é indagado se compreende as orientações que os 

profissionais lhe fornecem e utiliza mais uma vez o atenuador muito. A seguir, quando se 

refere às causas da dificuldade de entendimento das orientações médicas, utiliza o reforço ou 

booster (categoria opositora ao atenuador) mal, que discursivamente ressalta o fato de o 

médico falar pouco. O que é também perceptível pela frase seguinte, que apresenta uma 

descrição da atitude do médico para fundamentar sua opinião: 

 

Usu(o): se eu entendo? entendo muito, não! Tem uns que mal fala. Esse daqui...mal fala. A gente fala 
as coisa, só faz escrever e pronto. 

 
A representação da figura dos profissionais por meio da identidade do usuário em 

questão é levada a uma reflexão a respeito da ética profissional em outra parte da entrevista: 

Tem uns que fala até com ignorância. Neste caso, o usuário 1 utiliza o artigo uns com função 

de atenuador, pois quer declarar que não são todos os profissionais, mais apenas uns (alguns) 

que falam até, advérbio aqui utilizado na função de reforço da forma com a qual os 

profissionais o tratam:  com ignorância (aqui popularmente referindo-se a tratamento sem 

cortesia, grosseiro). 

A entrevista é arrematada com a avaliação espontânea do usuário 1 a respeito da 

ausência, naquele momento, do médico sobre o qual relatava: 

 

[...] ele [o médico] devia ter-ter dito que-que não vinha antes, né? De deixar a mensagem depois que 
terminou a entrevista. Dizer que não vem. Dizer que não vinha. Aí, eu acho isso muito INVOCADO! A 
gente espera até duas horas. Eu vim cinco horas da manhã pra cá, pegar a ficha pro doutor. Espera 
até duas horas e-e agora vem dizer que não vinha. 

 
Na frase avaliativa anterior, o usuário utiliza a modalidade deôntica, que denota 

expressões de obrigação, aqui em relação ao médico, com o verbo modal dever, em devia ter. 

A intenção de avaliação valorativa negativa sobre a conduta do médico ao exclamar Aí, eu 
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acho isso muito INVOCADO!, mesmo com a utilização do modalizador epistêmico eu acho, é 

mantida pelo reforço muito e a utilização do adjetivo discursivizado, INVOCADO, que 

inclusive está destacado em letras maiúsculas, denotando alteração no tom de voz.   

A escolha da entrevista do usuário 1 deu-se pelo critério daquela que apresentava, 

dentre as entrevistas dos demais usuários, mais marcas de avaliação e modalização 

discursivas e estamos conscientes de que não se pode avaliar uma prática social mediante 

única representação identitária. Portanto, parece-nos oportuna a relação do depoimento do 

usuário 1 com recortes da entrevista de grupo focal sobre o mesmo tema, da qual este e mais 

quatro usuárias anteriormente entrevistadas participaram. Observemos a seguir: 

 

Usu(a) 1– Tem médico que deixa a gente bem à vontade, né? Mas tem uns...que a gente 
num...né?...A gente não tem um...Esse que saiu agora, a gente num abria nem a boca. [Risos 
seguidos de falas cruzadas] Num olhava nem pro lado da gente. 
Usu(a)  2 – Ainda era IGNORANTE! 
[fala simultânea] 
Usu(a)  2 – [Fala simultânea] Eu vim antes dela/antes dele. Uma MÉDICA [usuária 1: 
ahhh!] que tinha aqui [usuárias 1 e 3: ahhhh! legal, ela], ela era muito boa, que foi ela que 
descobriu o problema do Vitor, que ele tá com adenoide. MUITO BOA! A ANTES do último 
que estava. 
[...] 
Usu(o)  - [Risos do usuário e das usuárias] Se for o que eu tô pensando aqui, eu nuuuuum/ 
me sinto à vontade, não. Porque nuuum...é a primeira semana, não, ele tá com mais de-
de...desde o mês de...março que num me sinto à vontade com ele não. 

 
As falas dos usuários são consonantes e expressam inicialmente uma afirmação 

avaliativa categórica a respeito de alguns médicos que os deixam bem à vontade. Em seguida, 

uma usuária utiliza o advérbio de negação nem, duas vezes, na intenção de agravar a 

deficiência da comunicação com o médico em: [...] num abria nem a boca [...] num olhava 

nem pro lado da gente. Quando falam de uma médica específica, utilizam o advérbio muito de 

maneira cânone, intensificando o adjetivo boa, expressando avaliação de julgamento positivo. 

O usuário 1, assim como na entrevista individual, defende sua opinião a respeito do médico 

em exercício também na discussão grupal, ressaltando agora sem modalizadores o 

desconforto durante a assistência médica com o profissional específico e argumentando que 

não é uma primeira impressão, pois como relata, não é a primeira semana de exercício deste 

profissional. 
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Quando perguntados se compreendem as receitas dos médicos, os usuários são 

unanimemente categóricos ao dizer que não e quando questionados se os médicos explicavam 

as receitas, relatam o seguinte: esse doutor aí, não. Mas o Dr. [Nome do médico] que eu tô 

acostumada, tô me sentindo bem à vontade com ele mermo. Os usuários, portanto, modalizam 

a declaração sem marcadores explícitos textualmente, referindo-se a um médico que costuma 

explicar as receitas e não apenas prescrevê-las e outro que não costuma fazê-lo. Ainda assim, 

a usuária 1 faz uma sugestão do que poderia ser feito pela classe médica em geral: 

 

[...]só que é tanto medicamento que não dá pra se lembrar, quando chega em casa, de todos, né? 
Como é o caso da minha mãe. Ela recebe MUITO, mas MUITO MESMO. Aí eu acho até melhor 
assim: prescrever a receita, né? Aí ou atrás  ou atrás ou em outro papelzinho que a pessoa fique com 
ele, que tem a data, tem a hora, a dosagem, tudo direitinho do medica/cada medicamento. E aí 
[ininteligível] cheio de remédios, “pra que que serve isso daqui mesmo?”. A gente não sabe pra quê 
que serve, que NÃO SE LEMBRA, né? 

  
A usuária faz a sugestão utilizando o modalizador deôntico eu acho por não se 

considerar uma especialista, como o médico, que ocupa um lugar social que requer uma 

formação específica, mas ela fala de um lugar social que detém o mínimo de conhecimento 

empírico sobre a questão, considerando relevante, portanto, apresentar sua posição. 

Na segunda parte de nossa análise, decidimos destacar trechos da entrevista com o 

médico representado na fala dos usuários que colaboraram com nossa pesquisa para ampliar o 

conhecimento a respeito da comunicação entre os atores desta prática social assistencial e 

como elas são representadas na identidade deste profissional de saúde, propondo uma relação 

com as representações identitárias dos usuários sobre o profissional e sobre si mesmos. 

Perguntas semelhantes foram feitas ao médico, salvo as especificidades requeridas por seu 

papel social na prática assistencial. Quando perguntado ao profissional a respeito da sua 

relação com os usuários, este declara:  

 

Normalmente, é muito bom. As minhas relações, assim, com todos os pacientes são muito 
boas...certo? Eu acho que eu tou há tanto tempo no PSF, né? porque...eu sempre tive um 
relacionamento muito bom com os pacientes e eu saio satisfeito na maioria das vezes quando eu 
consigo, assim/ eu vejo que eu consigo é-é-é...ter essa relação BOA com os pacientes, fazer com que 
eles entendam a doença, que eles entendam o tratamento da doença, né? [...] Então, normalmente 
minhas relações com os pacientes são muito boas. 
 

A manifestação avaliativa do médico sobre sua relação com os usuários destoa da 

revelada nas falas dos usuários. As opiniões são apresentadas, na maioria dos casos,  como 



 

 

80 

tácitas no discurso de ambos, mas se nota maior uso de modalizadores na fala do profissional. 

O advérbio modal normalmente é utilizado no início da frase, mas logo após, apresentam-se 

os advérbios todos e sempre exercendo a função de reforço da afirmação. Porém, mais 

adiante, os advérbios normalmente e na maioria das vezes, novamente modalizam a 

manifestação avaliativa, mostrando oscilação no grau de comprometimento no julgamento de 

valores do profissional. Há uso frequente de modalizadores epistêmicos em suas declarações, 

das quais destacaremos a seguinte, quando é perguntado o que mudaria no atendimento ao 

usuário, se dependesse dele: 

 

Eu acho/ASSIM...no atendimento em si...é-é-é. Eu acho que nada, porque não muda, é uma 
consulta médica NORMAL. Tanto faz se é aqui ou num posto de saúde como numa clínica 
particular, eu acho que a consulta é a MESMA, não é?[...] Eu acho que talvez o que deveria 
ser mudado/que eu acho que seria essa a tua pergunta/ daqui a duas próximas perguntas, 
seria com relação a essa obrigatoriedade de NÚMEROS, né?. Assim...de você, às vezes, ficar 
um pouquinho preso a TANTOS pacientes que TÊM QUE SER ATENDIDOS. Então, se eu 
tiver atendendo menos, estou abaixo da minha meta, se eu tiver atendendo mais, tá 
tranquilo... Mas, de qualquer forma, afetaria um pouco a qualidade. Eu acho que o 
atendimento tem que ser um atendimento de QUALIDADE, independente do que SEJA, ou de 
QUEM SEJA ou onde se/onde estejamos. Assim, então eu acho que uma das coisas que 
teriam que ser mudado seria com relação a-a essa questão de-de obrigatoriedade 
QUANTITATIVA.  
 

O trecho revela diversas modalidades epistêmicas, como a recorrência de eu acho; uso 

de atenuadores como talvez e às vezes e o uso do diminutivo pouquinho, na função de 

atenuador discursivo; além de verbos flexionados no tempo condicional. Tais estratégias de 

modalização ocasionam a preservação da identidade do médico através do baixo grau de 

comprometimento, apresentando a informação, muitas vezes no nível das possibilidades. 

Também são usados verbos que expressam modalidade deôntica, como, têm que ser (nível 

obrigatório direto) deveria ser e teriam que ser (obrigatório mais modalizado pelo 

condicional). O raciocínio do médico leva a um julgamento a respeito de a qualidade do 

atendimento estar, em sua opinião, diretamente relacionada à exigência quantitativa do PSF; 

ressaltando em dois pontos do discurso, que sua visão quanto à qualidade no atendimento 

médico independe 'de quem seja ou de onde esteja'. Mais adiante, na entrevista, retoma este 

argumento: 
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 [...] Então, assim, é muito mais válido atender DEZ pacientes, MUITO BEM atendidos, esses dez 
pacientes sejam, assim, consigam entender a questão da prevenção, da promoção, que ELES também 
já façam parte da DIVULGAÇÃO, né? [ininteligível] do programa[...]É um número de pacientes, de 
certa forma, bo/BOM, mas eu acho que a gente poderia não ser tão estático nisso ou até mesmo 
diminuir a quantidade de pacientes pra que a gente tivesse uma qualidade, né? tipo assim...é-é-é 
MELHOR. [...]quando tu falou da relação com os usuários. Então, assim, é-é eu acho que essa 
relação é boa, porque, mesmo com essa quantidade de pacientes, né? com esse número que a gente 
tem, a gente tenta fazer uma qualidade boa e aí o nosso retorno é esse. A gente vê que o paciente, ele-
ele sai SATISFEITO. Então acho que tudo acaba sendo vinculado, né? Tipo assim, uma-uma coisa 
está ligada à outra. 
 

A avaliação do médico, portanto, reforça a relação entre o número elevado de 

pacientes e a qualidade do atendimento, fazendo afirmações categoóricas e sem 

modalizadores, inicialmente. Mais adiante, utiliza o atenuante de certa forma e o modalizador 

epistêmico eu acho ao lado de um verbo no condicional poderia, reforçando a modalização 

atenuadora. A atenuação é realizada quando argumenta que apesar da quantidade, há 

qualidade no atendimento, perceptível quando o paciente sai SATISFEITO, valoração positiva 

que destoa da representação dos usuários. 

O médico destaca, em dois pontos da entrevista, a incoerência das expectativas do 

usuário em relação ao atendimento de qualidade no PSF e o que deveria ser mudado, 

advertindo que a compreensão do conceito de urgência médica pelo paciente deveria ser 

revista para melhorar a comunicação com os profissionais de saúde: 

 

[...]o que nós falamos, o que os usuários, né... falam/CONHECEM do PSF, seria essa questão de-de 
muitas vezes achar que tudo para eles é urgência. Então uma das coisas que nós fazemos/assim no-no 
atendimento, no PSF, é a questão do acolhimento do paciente, que é uma coisa que nós tentamos 
fazer.  
[...]Então, assim. é-é-é. Acho que seria essa questão da comunicação, realmente, no entendimento, o 
que é urgência para o paciente, o que é urgência para nós da Unidade de Saúde, né? [...]E acho que é 
até costume do brasileiro, né?: a gente só vai depois que acaba [referindo-se aos medicamentos]. 
 

Nos trechos, o enunciador usa apenas o modalizador em tempo verbal condicional 

(seria), o modalizador epistêmico eu acho e o asseverativo/reforço realmente, de maneira 

explícita. Porém, julgamos importante o fato de, no primeiro trecho, após a afirmação 

categórica de que o acolhimento do paciente é algo que 'é feito', expresso pelo verbo no 

presente do indicativo fazemos, o médico modaliza com o verbo tentamos, que não configura 

modalizador cânone, mas tem por função atenuar a afirmação categórica anterior. No segundo 

trecho, o médico afirma que o problema relacionado ao desconhecimento do conceito de 
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urgência é algo comum à cultura brasileira, usando como modalizador explícito apenas o 

reforço até, mas valendo-se da forma de tratamento a gente, usado como sinônimo de 'nós', 

para incluir-se na representação feita a respeito dos brasileiros, generalizando a afirmação e 

não se referindo somente aos usuários. 

Diante do analisado, o percurso de fala dos usuários revela um compartilhamento 

parcial de identificações dos atores sociais na construção de suas próprias identidades, que são 

representadas pela linguagem que, segundo Fairclough (2001), é socialmente construída e é a 

forma de comunicação humana mais complexa. O grupo focal constituiu importante 

ferramenta para a observação desse aspecto e da forma como os atores sociais interagem com 

pontos de vista divergentes e convergentes a respeito de um mesmo tema, gerando discussões 

que forneceram informações valiosas e, em certo ponto, adicionais às nossas premissas ou, até 

mesmo refutando-as. 

Um aspecto importante na construção das identidades no discurso do médico 

colaborador de nossa pesquisa foi justamente o rompimento de uma das hipóteses que 

nortearam nosso trabalho. Fairclough (2001,2003) postula que cada ator social fala de um 

lugar social que ocupa por atender a certos critérios específicos. Acreditávamos, portanto, que 

o médico, como profissional formado e especialista na área, utilizaria escassas formas de 

modalidades epistêmicas ou de atenuadores e que usaria mais expressões linguísticas, seja 

explícitas ou implícitas, de imperativo e afirmação. No entanto, detectamos o contrário. 

Quando o médico fazia afirmações categóricas, em termos do que era desejável ou 

indesejável, muitas vezes, reformulava a frase anterior de maneira modalizada, de maneira 

majoritariamente epistêmica (advérbios modais e verbos modais e flexionados no 

condicional) e poucas vezes deôntica, indicando pouco comprometimento valorativo em seu 

discurso. A avaliação afetiva (HALLIDAY, 1985) é pouco referida em seu texto, sendo 

apenas contemplada quando se refere a seu relacionamento com os usuários, baseada em sua 

avaliação da satisfação do atendimento, mas ainda havendo oscilações em seu nível de 

comprometimento na enunciação que, na maioria das vezes, consideramos baixo.  

As estratégias linguísticas com uso de palavras e expressões modalizadoras ou 

categóricas são de extrema importância para evitar uma abordagem demasiado subjetiva 

diante das identidades construídas nos discursos dos sujeitos de nossa pesquisa. Porém, os 

aspectos que parecem implícitos ganham importante relevância em análises de discurso de 



 

 

83 

abordagem crítica, como é a nossa proposta. Podemos concluir, portanto, com base em 

Thompson (2002), que o discurso do médico assinala alguns modos de operação da ideologia. 

Um deles é a 'dissimulação', em que eufemismos e modalizações epistêmicas são usadas na 

tentativa de obscurecer relações de dominação e/ou ideologias hegemônicas. A 'legitimação' 

também é usada por meio da estratégia de 'racionalização', quando o médico utiliza uma série 

de argumentos que justificam suas avaliações relacionadas à satisfação do usuário em relação 

ao atendimento; ou ainda por meio da estratégia de 'universalização', usada quando o médico 

aponta a procrastinação brasileira e a ignorância em relação ao conceito de urgência médica 

como prováveis causas dos problemas no atendimento. Este último exemplo também poderia 

denotar um modo de 'reificação', em que há, por meio de uma estratégia de 'naturalização' de 

fatos históricos, sociais e culturais. 

Quanto às estratégias discursivas utilizadas pelos usuários, detectamos modalizações 

prioritariamente epistêmicas, em menor número do que no discurso do médico, e frequente 

uso de atenuadores e reforços (boosters). Modalizadores deônticos e verbos flexionados em 

imperativo só foram utilizados em referência em estilo indireto ao discurso dos profissionais 

de saúde e quando uma usuária e um usuário, em pontos diferentes da entrevista, 

apresentaram sugestões a respeito da conduta profissional do médico relacionadas a faltas, 

atrasos e deficiências na comunicação interpessoal. Os modos de operação da ideologia no 

discurso dos usuários revelam a utilização da 'fragmentação', com a estratégia de 'expurgo do 

outro', em que os usuários, principalmente o usuário 1, constroem uma imagem de inimigo do 

outro ator social envolvido na prática assistencial: o médico. Os usuários utilizaram bastante o 

modo de 'legitimação' por meio da narrativização, quando apoiaram-se em fatos do passado 

para legitimar o presente. 

A partir de nossa reflexão proporcionada pela análise dos dados, informações 

evidenciadoras da disparidade de manifestações avaliativas foram perceptíveis em uma 

análise comparativa das representações identitárias. Todos os atores sociais, médico e 

usuários, concordaram com a necessidade de mudança da qualidade dos atendimentos, mas 

apresentaram interpretações divergentes a respeito. Os usuários acreditavam que o problema 

residia na pouca ou nenhuma atenção direcionada a eles no momento do atendimento, da 

incompreensão de orientações e da impessoalidade do profissional. Em contrapartida, o 

médico evidenciou a obrigatoriedade quantitativa no atendimento de usuários, preconizado 
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pelo Ministério da Saúde, e a importância da aliança entre educação e saúde para promover o 

entendimento dos usuários do conceito médico de urgência, educando-o e impedindo que 

fatores socioculturais, como a procrastinação, interferissem na excelência do atendimento. 

Esta última representação ideológica, a respeito da cultura brasileira, evidencia o postulado de 

Fairclough (2001,2003) a respeito da importância da Teoria Social Crítica no entendimento de 

como discursos são veículos de dissipação de posicionamentos ideológicos dos atores sociais. 

Apresentamos, em seguida, um quadro-síntese com algumas apreensões a respeito das 

representações de identidades dos discursos dos atores sociais colaboradores de nossa 

investigação, mediante a análise ora realizada. 

 

IDENTIDADES E DISCURSOS NO CONTEXTO DO PSF 

IDENTIDADES DISCURSOS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS 

 
ESTRATÉGIAS 
LINGUÍSTICAS 

MODOS DE OPERAÇÃO DA 
IDEOLOGIA 

(THOMPSON, 2000) 

Usuários  Comunicação;  
Relação interpessoal;  
Ética 

 

Modalizações 
epistêmicas 
Modalizações deônticas 
Atenuadores e reforços 
(grau de 
comprometimento 
médio)  

Ø 'fragmentação' (expurgo do 
outro) 

Ø 'legitimação' (narrativização) 

Profissional de 
Saúde: Médico 

 

Comunicação;  
Políticas Públicas; 
Educação e Saúde 

 

Modalizações 
epistêmicas 
Modalizações deônticas 
Atenuadores e reforços 
(grau de 
comprometimento baixo)  

Ø 'dissimulação' (eufemismos) 
Ø 'legitimação' 

(racionalização;universalização) 
Ø 'reificação' (naturalização) 

Figura 1 

 
5. Conclusão(ões) 

 

A análise revelou traços linguísticos e ideológicos que se apresentaram de maneiras 

explícitas e implícitas, como estratégias discursivas utilizadas pelos usuários e o profissional 

de saúde. Propomos, portanto, uma agenda de investigação a respeito das possíveis causas das 

dificuldades no atendimento no PSF, que não podem ser comprovadas apenas por esta 

investigação-piloto. Propomos refletir a respeito de tão díspares interpretações da satisfação 

dos usuários sobre a prática assistencial e se o ponto ressaltado pelo médico a respeito do 
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quantitativo seria o real e/ou único motivo desta deficiência comunicativa. Na entrevista, o 

médico indicou o investimento na relação entre educação e saúde como peça-chave para a 

possível resolução do problema, o que acreditamos ser algo muito importante a considerar.  

Ressaltamos que este trabalho não configura conclusões generalizantes a respeito do 

PSF, posto que são analisadas falas particulares de usuários situados em um campo específico 

de trabalho, que é o município de Pacatuba-CE. Em nossa dissertação de Mestrado, da qual 

consta neste trabalho parte da análise prévia, e em outros trabalhos provenientes desta 

investigação, dispomo-nos a realizar análise mais ampla da prática social do PSF, além dos 

aspectos ora analisados. Nossa proposta é, portanto, suscitar que o olhar investigativo não 

cumpra apenas funções interpretativas, mas também de criticidade diante de temas relevantes 

para a sociedade, que é a missão empregada pelo analista crítico do discurso. Empenharemo-

nos, portanto, no aprofundamento desta questão, pautados agora por mais um aspecto, este 

sugerido pelo médico: Saúde e Educação, em aliança, na construção de uma sistema de saúde 

da família com mais qualidade. 
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A LINGUAGEM DA CAPOEIRA: UMA INTERPRETAÇÃO ECOLINGUÍSTICA E 

MÍTICA 
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RESUMO: Este artigo irá analisar a linguagem da capoeira angola pelo viés da Ecolinguística, 
de acordo com Nenoki do Couto (2013) e Couto (2007), associada aos estudos da Antropologia 
do Imaginário, segundo Gilberto Durand (2002). O objetivo geral é demonstrar que a linguagem 
da capoeira é integradora dos elementos linguísticos e paralinguísticos, como evidenciados em 
seus cantos entoados no momento da roda de capoeira. Para comprovar essa tese são analisados 
alguns cantos da capoeira angola praticada pelo Grupo Calunga de capoeira angola de 
Goiânia/Goiás.  
 
Palavras-chaves: Ecolinguística. Antropologia do Imaginário. Capoeira angola. Mitologia. 
 
 
1 Introdução  

 

Este trabalho pretende analisar a linguagem da capoeira tomando como corpus de 

análise alguns cantos entoados no momento da roda de capoeira angola praticada pelo Grupo 

Calunga de capoeira angola de Goiânia/ Goiás. Essa análise parte da hipótese de que há uma 

integração dos elementos linguísticos e paralinguísticos na linguagem da capoeira, evidenciada 

em suas músicas. Para comprovar essa tese, este trabalho toma a Ecolinguística e a 

Antropologia do Imaginário como teorias de fundamentação teórica.  

O Grupo Calunga de capoeira angola, coordenado pelo Mestre Guaraná, existe em 

Goiânia há 16 anos, com o objetivo de ensinar e divulgar todos os elementos da capoeira angola 

da Escola do Mestre Pastinha. Atua em espaços públicos e comunitários, promove ações 

socioculturais e educativas em escolas públicas, creches, organizações comunitárias, entidades 
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negras e movimentos sociais, realizando mostras, oficinas, rodas de capoeira, palestras e 

debates.  

Para os integrantes do Grupo Calunga, a capoeira angola é uma linguagem que forma o 

angoleiro e norteia a sua vida enquanto ser humano. Conforme diz Mestre Guaraná: “A capoeira 

é uma linguagem completa e propicia ao angoleiro a sua expressão dentro da roda e dentro da 

vida”. Para compreender melhor essa concepção é preciso analisar a interação ocorrida na 

prática da roda de capoeira angola, e, para isso, o arcabouçou teórico da pesquisa é sustentando 

pela Ecolinguística.  

Para esta teoria, a interação é o cerne da língua e da linguagem. E pela interação da roda 

pode-se comprovar que essa linguagem da capoeira angola é composta pela simultaneidade dos 

elementos linguísticos e paralinguísticos que permitem compreendê-la como uma linguagem 

integradora desses elementos. Essa linguagem também é simbólica. Os elementos linguísticos 

e paralinguísticos integrados constroem símbolos cuja significação pode ser analisada segundo 

os postulados da Antropologia do Imaginário.  

 

2 Ecolinguística e Antropologia do Imaginário 

    

A Ecolinguistica é um novo paradigma nos estudos da linguagem, pois pratica a ecologia 

da língua (COUTO, 2007). A ecologia tem como objeto de estudo os seres vivos e as suas 

interações no meio ambiente, formando o ecossistema. A Ecolinguística se apropria desse 

princípio da interação e o direciona para a linguagem, de modo a definir a língua como interação 

e propor o estudo das inter-relações, que se dão nos níveis mental, natural e social.  

O nível mental diz respeito à faculdade da linguagem presente no cérebro (conforme 

postula o gerativismo); o nível natural é o território onde é possível reconhecer o uso da língua; 

o nível social são as relações sociais que sustentam as interações entre os falantes de um 

território. Para a Ecolinguística, esses três níveis estão conectados entre si nas interações 

linguísticas dos falantes, isto é, em cada diálogo. Nesse sentido, eles estão presentes 

simultaneamente em aspectos como o território dos falantes, as suas posições sociais e os seus 

conhecimentos linguísticos.  

Essa definição de língua se baseia na visão que a ecologia tem das interações 

estabelecidas dentro de um ecossistema. Para a Ecologia, a vida se fundamenta nas interações 
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dos organismos vivos em seu habitat natural e só assim é possível garantir a sobrevivência do 

grupo enquanto espécie. A Ecolinguística entende do mesmo modo a língua, ela tem um 

ecossistema cuja sobrevivência depende das interações de seus falantes entre si, como um povo, 

ocupando um determinado território e por meio de seus conhecimentos e uso da língua. 

Dentro do EFL, os atos de interação comunicativa fazem com que a língua seja viva e 

diversa no uso promovido pelos seus falantes. Portanto, a língua é basicamente interação. Por 

essas definições, a Ecolinguística também propõe um estudo holístico da linguagem, isto é, 

estudar as inter-relações nos níveis mental, natural e social do EFL como integradas, sem correr 

o risco de reificar a língua.  

Os estudos linguísticos vigentes fragmentam a língua para estudá-la partindo da 

concepção da qual a considera como um instrumento de comunicação. Ecolinguisticamente, a 

língua é uma totalidade, e cabe ao ecolinguista descrevê-la em sua completude.  

Segundo Nenoki do Couto (2012), as interações no interior do EFL são de dois níveis: 

exoecológicos e o endoecológicos. Os primeiros dizem respeito à relação da língua com o 

mundo exterior a ela, as interações dentro da comunidade de fala, da comunidade de língua, do 

contato entre línguas. As endoecológicas dizem respeito ao sistema da língua, são as inter-

relações nos níveis sintáticos, morfológicos, fonológicos e lexicais. Esses dois tipos de 

interação são simultâneos dentro do EFL e por meio delas a Ecolinguística estuda as relações 

entre língua e mundo natural, como também as relações entre língua e mundo social, bem como 

as que se dão entre a língua e mundo mental. 

Acerca do mundo mental, a Ecolinguística teoriza que nele está o cérebro dos falantes, 

lugar de registro e desenvolvimento do conhecimento linguístico. Contudo, o cérebro também 

dinamiza as nossas percepções corporais, psíquicas do mundo natural e social. Por isso, Nenoki 

do Couto (2012) propõe a sua reformulação, o mundo mental, isto é, o meio ambiente mental, 

comporta no cérebro o imaginário humano.  

O imaginário é o objeto de estudo da Antropologia do Imaginário, segundo Gilbert 

Durand. Esta teoria pode e deve estabelecer relações com a Ecolinguística. Dentro do EFL, o 

imaginário sustenta as inter-relações no meio ambiente mental, tendo como suporte físico o 

meio ambiente natural, e elas são sancionadas pelo meio ambiente social, como defende Nenoki 

do Couto (2012).  
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2.1 O Imaginário e o Ecossistema mental da língua  

 

A Antropologia do Imaginário é uma teoria epistemológica formulada por Gilbert 

Durand, em 1960, com o intuito de estudar as motivações simbólicas expressas em imagens – 

sejam elas verbais ou não –, a fim de investigar uma retórica profunda que, dando primazia ao 

espaço figurativo, por meio da descrição de suas atividades de conjunção e disjunção, confirme 

sua função essencial de eufemização dos males do mundo. Segundo essa perspectiva, as 

imagens são estudadas de acordo com o sentido e a interação que se estabelece entre o indivíduo 

(aquele que imagina) e o meio cósmico e social no qual ele está inserido.  

O imaginário, assim, compreende o conjunto das relações que as imagens estabelecem 

no psiquismo humano, sempre em relação com a corporeidade, as pulsões subjetivas e os meios 

social e natural. Uma vez que compõe todo o psiquismo humano, em sua subjetividade (sonhos, 

delírios e devaneios) e racionalidade (pensamento mediado pelo conhecimento linguístico e 

todas as suas possibilidades de construção de sentido), o imaginário é o entre lugar da 

racionalidade e da sensibilidade, do corpo e da mente, da alma e do espírito, do individual e do 

social. É essa característica fronteiriça que possibilita reconhecer a dinâmica e a polissemia 

estruturante do que foi denominado por Durand de trajeto antropológico. Este é “a incessante 

troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as 

intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social” (DURAND, 2002, p.41).  

A imaginação, de acordo com a Antropologia do Imaginário, é a faculdade humana de 

perceber, assimilar e criar imagens. Sendo assim, a imaginação é o reduto capaz de fornecer as 

imagens para a construção do imaginário. Aquela é a dinamização cognitiva das imagens, 

enquanto este é o modo ou o exercício de organizá-las e representá-las. Por esse motivo, 

imaginar é atualizar as imagens do meio social no psiquismo individual e vice-versa. É a 

imaginação que nos permite pensar, refletir, sonhar. Por isso é uma faculdade humana. O 

imaginário é o que sustenta os nossos pensamentos, sonhos, representações verbais e não-

verbais. 

O regime é o lugar onde as imagens se agrupam em seu semantismo, ao comporem os 

esquemas (schémes), responsáveis por aliarem os gestos dominantes da espécie humana 

(postural, digestiva e reprodutiva/cíclica) à representação simbólica na formação das estruturas 

do imaginário. Como afirma Pitta (2005, p. 22), a estrutura é uma norma de representação 
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imaginária relativamente estável que, ao agrupar as imagens em seu isomorfismo, possibilita a 

sua classificação e a compreensão de sua significação imaginária. Desse modo, o isomorfismo 

desses elementos, ou seja, a coesão de significado que relaciona esses elementos entre si, 

constrói uma constelação de imagens denominadas de regimes do imaginário. Estes podem ser 

divididos em diurno e noturno.  

 

O regime diurno tem a ver com a dominante postural, a tecnologia das armas, 
a sociologia do soberano mago e guerreiro, os rituais de elevação e da 
purificação; o regime noturno subdivide-se nas dominantes digestivas e 
cíclicas, a primeira subsumindo as técnicas do continente e do habitat, os 
valores alimentares e digestivos, a sociologia matriarcal e alimentadora, a 
segunda agrupando as técnicas do ciclo, do calendário agrícola e da indústria 
têxtil, os símbolos naturais ou artificiais do retorno, os mitos e os ramas 
astrobiológicos. (DURAND, 2002, p. 58). 

 

Posteriormente, houve uma reformulação da análise do regime noturno e um terceiro 

regime foi postulado, o crepuscular (STRÔNGOLI, 2009, p. 27). Nele, as outras estruturas do 

imaginário se aliam na construção de um tempo positivo e cíclico que reúne fases de morte e 

renascimento para a construção de uma filosofia de vida. Conforme afirma Durand (2002, p. 

312) “o esquema rítmico do ciclo se integrava ao arquétipo do filho e aos rituais de recomeço 

temporal, da renovação e do domínio do tempo pela iniciação, pelo sacrifício e pela festa 

orgiástica”. E, no prolongamento desse isomorfismo, está o mito.  

Assim, o mito é um sistema dinâmico de símbolos e arquétipos que se compõe numa 

presença semântica recorrente no discurso (DURAND, 2002). É a linguagem que constrói o 

imaginário e funda o sentido do discurso. Os símbolos e os arquétipos revelam os mitemas, 

traços e sequências míticas (unidades mínimas do mito) que estão implícitas na construção do 

sentido e que, ao se repetirem, também apresentam as suas lições, como a função pedagógica 

de orientar o ser humano em relação aos mistérios de sua existência. O mito é materializado na 

linguagem, na educação e constitui as visões de mundo do ser humano. Por seu caráter 

pedagógico, possibilita a criação das narrativas lendárias, dos contos de fadas, das religiões e 

sistemas filosóficos e, assim, permite a construção da identidade individual e coletiva pela 

organização das imagens simbólicas no imaginário, conforme assinala Pitta (2005).  

Para defender o imaginário como parte do ecossistema mental da língua, Nenoki do 

Couto (2012) assinala que a imagem é uma atividade mental, fisiológica, sustentada pela 
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corporeidade do sujeito. Contudo, elas são (re) produzidas pelo cérebro a partir das interações 

do sujeito em sua vida social em um território. Dessa maneira, o imaginário tem um lado 

individual, social e um natural, os processos mentais que o dinamizam, portanto, o colocam 

como o centro do ecossistema mental da língua.  

 

O centro de imaginário é o ecossistema mental da língua, mas o social 
e o natural também desempenham um papel relevante em todo o 
processo. O natural fornece o suporte físico, natural. O social sanciona 
o que é produzido pelo mental. (NENOKI DO COUTO, 2012, p.91). 

 

 Desse modo, a análise das inter-relações nos níveis mental, natural e social estão 

associadas ao imaginário, o que o permite ser uma referência de análise no estudo de qualquer 

ecossistema linguístico. Os cantos da capoeira angola evidenciam isso, de modo singular, pela 

integração dos seus elementos linguísticos e paralinguísticos, no momento em que são entoados 

na roda de capoeira. Essa integração também associa-se ao imaginário dinamizador dos 

símbolos desses cantos.  

 

3 O canto da capoeira angola  

 

Como foi dito anteriormente, a Ecolinguística concebe a língua como interação e ela é 

constituída por atos de interação comunicativa dentro do ecossistema fundamental da língua. 

Dessa maneira, a Ecologia da Interação Comunicativa (EIC) é o núcleo da linguagem. Ela é 

composta por um cenário, um falante e um ouvinte. Esse cenário pode ser o meio natural ou um 

ambiente construído. O falante e o ouvinte obedecem às algumas regras interacionais e 

sistêmicas (gramática) para conseguirem êxito na comunicação. A esses componentes soma-se 

a comunhão entre os interlocutores, isto é, a preparação das condições para que uma 

comunicação ocorra. Dessa maneira, o ato de interação comunicativa realiza-se em um processo 

cíclico que é a interlocução entre falante e ouvinte. O diálogo do cotidiano é um exemplo de 

ato de interação comunicativa, a sua intenção comunicativa por parte dos interlocutores só 

acontece por meio da interação deles. 

 Por esse ponto de vista da interação, o canto da capoeira angola pode ser considerado como 

um ato de interação comunicativa, não por apenas comunicar alguma coisa, mas por harmonizar 

a palavra, o ritmo, a música, o corpo, como se evidencia no momento da roda de capoeira. De 
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acordo com Reis (1997), a capoeira é uma ambiguidade, ela é ao mesmo tempo jogo, luta e 

dança. Ainda assim, ela apresenta uma organização sistemática, o jogo acontece em círculo 

circundado por outro. Os dois círculos concêntricos que compõem a roda de capoeira.  

     
A forma de transmissão do conhecimento na capoeira é basicamente 
oral, sendo portanto fundamental para os alunos a observação e a 
experimentação. Um bom capoeirista deve saber jogar capoeira, tocar 
os instrumentos musicais (principalmente o berimbau) e cantar as 
músicas durante as rodas. Dessa forma, todos os capoeiristas ali 
presentes são potenciais jogadores, instrumentistas e cantores, 
revezando-se nessas três ocupações durante todo o tempo da roda. 
(REIS, 1997, p.201). 

 

 Isso posto, a roda de capoeira angola possui um cenário específico, denominada de roda. 

Ela é um círculo formado a partir de uma bateria, uma bancada onde os tocadores sentam-se na 

seguinte ordem da esquerda para a direita: atabaque, primeiro pandeiro, berimbau gunga, 

berimbau médio, berimbau viola, segundo pandeiro, agogô e o reco reco. No círculo, todos os 

componentes estão voltados para o centro, onde estão os jogadores abaixados, um em frente ao 

outro e de mãos dadas. Ninguém deve entrecruzar o meio da ciranda, o deslocamento deve ser 

feito por fora dela. A figura abaixo demonstra o cenário da roda de capoeira angola. 

 

Imagem 1 

 

 

Até aqui pode-se inferir o modo como o cenário da roda determina as suas regras 

interacionais. Todas elas estão em função de manter uma ciranda e possibilitar a troca de 
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energias, a emissão e recepção do Axé para os jogadores da roda e para as pessoas que estão 

assistindo ao jogo. 

 Quando a roda está formada, o mestre inicia a música com o berimbau gunga e faz uma 

chamada (don, don, don, don, don), segue a ele o berimbau médio, o berimbau viola, o atabaque, 

os pandeiros, agogô e reco-reco. O mestre dita o ritmo, a canção, a entrada e saída dos 

jogadores, bem como organiza toda a dinâmica da roda com o berimbau gunga. Quando os 

instrumentos estão tocando o ritmo característico da capoeira, o mestre inicia o canto da 

seguinte maneira: “Êêêêêêê” ou “ÔÔÔôôô”.  

Esses sons configuram elementos paralinguísticos que têm o efeito de sentido de 

vocativo. Em qualquer gramática normativa, o vocativo é classificado como a palavra que tem 

a função sintática de chamar, de iniciar uma comunicação. De acordo com Couto (2014), o 

vocativo também pode desconsiderar a presença de um ouvinte. Por exemplo, em uma ordem: 

“João, tire esse casaco do chão”, o efeito de sentido é de uma pré-ordem. O vocativo também 

pode ser uma pré-pergunta: “oi, tudo bem?”. Também uma pré-informação: “Maria, hora de 

dormir”, bem como uma exclamação: “Ave Maria!!”. Segundo o autor, “o vocativo pode 

substituir qualquer um dos enunciados que introduz, ou seja, a ordem, a pergunta, a declaração-

informação. Uma exceção talvez seja a exclamação.”  

Analisando a roda de capoeira, o vocativo ainda pode apresentar mais um efeito de 

sentido: o da transposição temporal/espacial. Isso justifica-se pelo traço ritualístico 

característico da roda de capoeira, afinal, ela não é um ato cotidiano, e os seus elementos de 

canto, corpo e movimento fazem com que o capoeirista transcenda os seus atributos do 

cotidiano para viver a capoeira. O vocativo, portanto, seria a chamada para o tempo e o espaço 

da capoeira. Isso também pode ser comprovado pelo canto ou ladainha que o procede.  

O canto/ladainha é uma letra cuja temática está vinculada à memória do negro na 

escravidão e ao seu modo de vida. Ela tem o ritmo mais lento e é bem característica da capoeira  

angola. Nela não há a participação do coro (composto por todos os presentes à roda), o mestre 

canta, rememorando histórias da capoeiristas famosos, conta histórias do cotidiano, conta sobre 

a vida do negro no Brasil. De acordo com Reis (1997), a finalização da ladainha é com alguns 

versos, os quais são entoados pelo coro. Vejamos a seguinte ladainha: 
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Ladainha Abolição da Escravatura 
Mestre João Pequeno 
 
Dona Isabel que história é essa 
Dona Isabel que história é essa 
De ter feito a abolição 
De ser princesa boazinha 
Que acabou com a escravidão 
Estou cansado de conversa 
Estou cansado de ilusão 
Abolição se fez com sangue 
Que inundava esse país 
Que o negro transformou em luta 
Cansado de ser infeliz 
Abolição se fez bem antes 
E ainda há por se fazer agora 
Com a verdade das favela, Dona Isabel 
Não com a mentira da escola 
Dona Isabel chegou a hora 
De se acabar com essa maldade 
De se ensinar pra nossos filho 
O quanto custa a liberdade 
Viva Zumbi, nosso gueirreiro 
Que fez-se herói lá em Palmares 
Viva a cultura desse povo 
A liberdade verdadeira 
Que já corria nos quilombo, Dona Isabel 
Que já jogava Capoeira 
 
Grupo Calunga de capoeira angola  
 

 

A Ladainha da abolição da escravatura evidencia uma revolta com a visão vigente da 

abolição da escravatura, como se vê em “Dona Isabel que história é essa/De ter feito a 

abolição/de ser princesa boazinha/ que acabou com a escravidão”. Essa visão romântica de que 

a escravidão do negro acabou pela solidariedade do branco é rebatida pela luta do povo escravo, 

pelo seu sacrifício e sofrimento ao buscar a sua liberdade. Assim temos nessa ladainha, um 

protesto contra a visão do opressor branco sobre a luta do oprimido negro.  

Segundo Couto (2007), a Ecolinguística tem uma visão ecológica do mundo em defesa 

da natureza e da vida, combatendo qualquer tipo de exploração do meio natural e dos seres 

vivos. Dessa maneira, a escravidão representa uma relação de exploração e atentado contra a 
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vida porque sempre prejudicou um ser vivo a bel prazer de outro. No caso do Brasil, a 

escravidão dos negros é vista como uma violência à humanidade e à natureza. Contudo, como 

aparece na ladainha, ainda hoje, o negro resiste à essa exploração de sua imagem, de seu corpo 

e de sua vida, combatendo os discursos ideológicos que romantizam a sua história no Brasil, 

“A abolição se fez bem antes/Ainda há por se fazer agora/com a verdade da favela/ não com a 

mentira da escola”.  

 Essa ladainha evidencia que dentro de um EFL todos os conflitos oriundos da interação 

do povo em seu território estão evidenciados no léxico e no uso da língua. Também estão 

presentes nos atos de interação comunicativa. Essa ladainha da Abolição é um exemplo de como 

a exploração do negro é uma memória e uma resistência viva dentro da roda de capoeira. O que 

faz com que esse cenário seja o momento da resistência da cultura negra, da exaltação de sua 

memória e de sua trajetória da África para o Brasil, como se vê nos seguintes cantos corridos. 

 
Quem nunca andou de canoa 
Não sabe o que é o mar 
Quem nunca jogou capoeira de angola 
Não sabe o que é vadiar  
 
 
 
Grupo Calunga de capoeira angola 

Ôh Marinheiro, Ôh Marinheiro 
Marinheiro sóh 
Quem foi que te ensinou a nadar 
Marinheiro sóh 
Ou foi o tombo do navio 
Ou foi o balanço do mar 
 
Grupo Calunga de capoeira angola  

 
 
 Todos esses cantos são amostras do predomínio do sentido do movimento e da travessia 

nas músicas de capoeira. Esses sentidos são comprovados pelas interações endoecológicas ao 

nível da morfossintaxe. Sobre os verbos, há uma predominância do pretérito perfeito do 

indicativo (“andou”, “foi”, “ensinou”, “jogou”) e do presente do indicativo (“sabe”, “é”) 

demonstrando a ruptura do povo negro com o passado na África, um passado brutalmente 

finalizado, mas que está impregnado na memória do negro escravo em sua vivência no tempo 

presente. O tempo presente está bem representado pelo verbo “vadiar”, uma palavra oriunda da 

oralidade dos negros da capoeira, ela significa jogar capoeira por divertimento, por lazer, mas 

que na escravidão designava os momentos de encontro entre os escravos. Esses verbos que 

exprimem o movimento, associam-se ao sentido da travessia pelas palavras “canoas”, “mar” e 

“marinheiro” que pela sua recorrência nos cantos, configuram imagens simbólicas do 

imaginário da capoeira.    
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 Segunda Chevalier (1986), o mar é o símbolo da ambivalência entre vida e a morte, o 

movimento das ondas remete o seu semantismo do próprio devir da existência humana. A 

presença dessa imagem nos cantos da capoeira (tomando as já citadas como exemplo) evidencia 

a trajetória do negro de todos os lugares da África até o Brasil. A morte e a vida alternam-se 

pela ruptura com um passado e a necessidade de ressignificação de uma existência, uma nova 

vida no Brasil.  

 Esse sentido também é confirmado pela imagem da canoa. Segundo Durand (2002) as 

imagens também confluem para o mesmo semantismo, no caso, a canoa relaciona-se com a 

imagem da barca do mito de Caronte, aquela que transporta as pessoas do mundo dos vivos 

para o mundo dos mortos. E a imagem do marinheiro é a personificação dessa ambivalência 

característica do símbolo do mar. 

 Todos esses sentidos evocados pela estrutura linguística e pela simbologia dos cantos 

apontam para um semantismo da travessia feita pelos negros: de um continente para o outro, da 

liberdade para a prisão, da vida para a morte, do passado para o presente, do combate para a 

paz, da exploração para uma nova liberdade. Segundo Gilbert Durand (2002), as imagens 

apontam um sentido fundador do imaginário, isto é, o mito. Ele pode ser sintetizado em uma 

narrativa (como se encontra nas narrativas míticas, lendas e contos de fadas) ou em uma palavra 

cuja significação é totalmente da ordem do imaginário.  

  O canto da capoeira entoado na roda evidencia o mito da travessia. Isso pode ser 

comprovado pelo modo como os verbos que expressam o movimento (“andou”, “foi”, 

“ensinou”, “jogou”, “sabe” e “é”) estão empregados na sintaxe, evidenciando uma ruptura do 

passado e a construção de um novo presente pela memória viva que permite a ressignificação 

do povo negro no Brasil. A esses vocábulos associam-se as imagens do mar, da canoa e do 

marinheiro que pelo imaginário evocam a travessia do povo negro para o Brasil.  

 

4 Considerações Finais 

 

Simultaneamente, a capoeira angola é jogo, dança e luta. Por isso, a sua linguagem integra 

as aspectos verbais e não-verbais presentes em seus cantos. Essas características exigem um 

modo de análise que respeite essa totalidade como condição necessária para a produção de 

sentidos pelo povo da capoeira por meio da língua. Por isso, a Ecolinguística demonstra ser o 
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arcabouço teórico mais condizente para estudar a capoeira angola, uma vez que a língua é a 

interação de seus falantes, e é essa definição que permite analisar a completude da linguagem 

da capoeira.  

Ainda assim, como afirma Mestre Guaraná (fundador do Grupo Calunga de capoeira 

angola, cujos alguns cantos foram analisados aqui) a capoeira é uma vivência que valoriza o 

corpo, a intuição, a sensibilidade, a simbologia. Esses aspectos evidenciam-se na roda, na 

música, nos movimentos do corpo, nas imagens simbólicas evocadas pelos cantos. Dessa 

maneira, a Antropologia do Imaginário permite analisar esse plano sensível e figurativo, sem 

julgamentos morais e justificando o efeito de sentido proporcionado pelo canto da capoeira.  

A aliança da Ecolinguística com a Antropologia do Imaginário encontra na capoeira angola 

uma importante bacia para a confluência de seus postulados teóricos. A roda de capoeira 

considerada como um ato de interação comunicativa permitiu descrever pela interação 

linguística os significados dos vocativos, enunciados pelos elementos paralinguísticos (som do 

Berimbau e o “ÊÊÊÊ” ou “ôôÔ) e os significados dos verbos, demonstrando que a roda de 

capoeira é uma vivência da memória do negro e da sua luta de resistência cultural. O vocativo 

como transposição temporal-espacial abriu as portas para a simbologia, para o imaginário que 

nos permitiu entender, ela interação das imagens com a língua, o sentido mítico da travessia do 

povo negro.  

 Enfim, a linguagem da capoeira é integradora dos elementos paralinguísticos e 

linguísticos porque está associada a uma filosofia de vida. Há na confluência da Ecolinguística 

com a Antropologia do Imaginário a construção de filosofias de vida que ambas as teorias 

fundamentam para a existência humana. Nenoki do Couto (2013) e Couto (2007) afirmam que 

cabe ao Ecolinguista, no seu trabalho com a linguagem, a preocupação e a responsabilidade 

com os destinos da vida na face da terra. Gilbert Durand (2002) comprova que o imaginário é 

eufemizador das principais angústias humanas, e como ele é norteado por um mito, este sempre 

apresenta uma lição de vida ao ser que imagina, um modo de conduzir a sua existência. A 

filosofia de vida dessa teoria é a compreensão do ser humano, em seu imaginário e pelas lições 

de seus mitos, por isso o autor propõe “Nada que é humano deve ser estranho”. Essas filosofias 

convergem na capoeira angola. Ela defende a vida do negro em sua plenitude como um ser 

humano dotado de direitos e deveres, como uma resistência a uma cultura opressora branca que 

fundamentam as bases sociais brasileiras. Além disso, a capoeira angola com os seus símbolos, 
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o seu mito, ensina ao negro a lição da travessia: tudo é transitório, a morte transita para trazer 

mais vida, a vida transita para dar lugar ao renascimento, à busca pela renovação.  
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A MEMÓRIA NOS RITUAIS DA REZA: A OBRIGAÇÃO SOCIAL DAS 

LEMBRANÇAS 

 
 

João Nunes AVELAR FILHO (UFG)1 
 
 

RESUMO: Discutiremos neste artigo as lembranças que se conservam do passado no tempo 
presente a partir das manifestações da reza, prática ritualística que ainda dura através da 
memória dos velhos, uma obrigação social. A memória, portanto, é aqui entendida como um 
elemento de evocação na reconstituição das práticas místicas que se traduzem por meio das 
interações existentes na "Folia da Roça", festa em louvor ao Divino Espírito Santo. Nesse 
estreitamento das relações que se dão entre os indivíduos, suas tradições e ritos, essa realidade 
adquire nova significação, evitando, assim, o seu enfraquecimento frente às transformações 
decorrentes do progresso tecnológico e da acelerada urbanização. 
 
Palavras-chave: Memória dos velhos. Rituais de reza. Folia da roça. 
 
    

Uma lenda balinesa fala de um longínquo lugar, nas montanhas, onde outrora se 
sacrificavam os velhos. Com o tempo não restou nenhum avô que contasse as 
tradições para os netos. A lembrança das tradições se perdeu. Um dia quiseram 
construir um salão de paredes de troncos para a sede do Conselho. Diante dos 
troncos abatidos e já desgalhados os construtores viam-se perplexos. Quem diria 
onde estava a base para ser enterrada e o alto que serviria de apoio para o teto? 
Nenhum deles poderia responder: há muitos anos não se levantavam construções de 
grande porte e eles tinham perdido a experiência. Um velho, que havia sido 
escondido pelo neto, aparece e ensina a comunidade a distinguir a base e o cimo dos 
troncos. Nunca mais um velho foi sacrificado. (BOSI, 1995, p. 35).  

 

1 Introdução  

 

 A reza na Folia da Roça da região de Formosa (GO) é compreendida como uma 

manifestação da religiosidade popular fortemente ancorada na tradição do Catolicismo em 

Goiás. Ela acontece nos giros da festa do Divino e revela-se por meio da memória das pessoas 

que ainda vivem no meio rural. Para contemplar esse patrimônio religioso-cultural, partimos 

da percepção de Davallon (1999), de que para que haja memória é preciso que o 

acontecimento ou o saber registrado saia da indiferença, deixe o domínio da insignificância. 

Para esse autor, o ato de lembrar um acontecimento ou um saber não se dá a partir de uma 
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mobilização forçada ou de um simples jogo com a memória social. Há a necessidade de que o 

acontecimento lembrado reencontre sua vivacidade, o que implica que ele deve ser 

reconstruído a partir de dados e noções comuns aos diferentes membros da comunidade 

social. 

 A primeira constatação nos leva a refletir sobre o que é memória, ou seja, a capacidade 

de reviver e conservar o passado. A segunda constatação indica a necessidade de uma 

reconstrução do passado, reconstituído a partir de algo que seja comum aos membros desse 

grupo social. É importante ressaltar que essa memória não é concebida de forma estática e 

constitui-se não só pelo ato de lembrar, mas também pelo ato de significar. Trata-se de uma 

memória significativa, que marca profundamente e identifica de maneira peculiar um 

determinado grupo.  

 Essas duas constatações nos convidam a salientar o caráter paradoxal da memória 

coletiva: ao mesmo tempo em que ela conserva o passado, também, possui uma enorme 

fragilidade devido ao fato de que é viva na consciência do grupo e pode desaparecer com os 

velhos membros deste. Nesse sentido, a memória dos velhos constitui uma importante 

ferramenta na preservação das tradições e dos costumes do grupo para a continuação das 

práticas em tempos de aceleradas transformações oriundas da era tecnológica.   

 

2 A ressignificação dos rituais 

 

 Halbwachs (1987), no entanto, considera que, na maior parte das vezes, lembrar não é 

só reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências 

do passado. Percebe-se, portanto, que existe outra dimensão a ser contemplada com respeito à 

memória, a da ressignificação das práticas e dos ritos de grupos sociais ancorados na tradição. 

 Por conseguinte, compreende-se que memória é trabalho de representar 

constantemente; e que as lembranças podem não acabar com o desaparecimento dos velhos 

membros do grupo, mas continuam com os membros das novas gerações se esses souberem 

refazer, reconstruir em novas formas e novos significados as imagens trazidas pela memória 

dos velhos. 
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Representações do passado nos rituais da folia da roça 

 

Ao manter o foco em sua ressignificação levamos em consideração, ao descrever a 

memória dos velhos na folia da roça, as inquietações que se sobrepõem de seus componentes 

quanto à sua prática na contemporaneidade. Os foliões e as rezadeiras demonstram 

preocupações em relação às transformações impostas aos seus costumes pelas mudanças que 

estão acontecendo no cenário da vida rural, tanto na rápida forma em que mudam as paisagens 

quanto nas suas manifestações sócio/culturais. 

Por conseguinte, achamos necessário ver as manifestações nessa perspectiva, 

porquanto tudo parece ser movimento em todo tipo de cultura. Essa ambiguidade, de 

significar e ressignificar, tem sido um fato na história das culturas populares. Brandão (1984) 

bem traduz isso quando afirma: 

 

Aquilo que se reproduz entre pescadores, índios e camponeses como saber, 
crença ou arte reproduz-se enquanto é vivo, dinâmico e significativo para a 
vida e a circulação de trocas de bens, de serviços, de ritos e símbolos entre 
pessoas e grupos sociais. Enquanto resiste a desaparecer e, preservando uma 
estrutura básica a todo momento se modifica, o que significa que a todo 
momento se recria (BRANDÃO, 1984, p. 38). 
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Com a finalidade de contemplar as duas facetas do fenômeno social aqui explicitado, 

sua significação e ressignificação, esse estudo tem levado em conta tanto os anseios do grupo 

quanto as novas possibilidades que se despontam com uma nova roupagem da festa da folia 

nas circunstâncias da transformação cultural, visto que essas mudanças são inevitáveis. Ao 

invés de buscar respostas nos insondáveis labirintos da cultura erudita para entender essa 

dicotomia, procuramos encontrá-las nos sinais vivos da vida social dos foliões e rezadeiras 

que fazem a folia. 

 Desse modo, não constituindo necessariamente ameaça o que chamamos de “nova 

roupagem”, mas uma compreensão de mundo que está em constante transformação, esse 

fenômeno do velho e do novo, do arcaico e do atual, torna-se objeto de investigação da 

ciência ecolinguística para compreender melhor os conceitos de evolução e adaptação2 

linguístico-cultural, porquanto esses são também conceitos ecológicos concebidos pelos 

estudos da língua.  

 Ademais, embora achemos por bem considerar que a convivência de ambos é 

perfeitamente possível e que, se há uma mudança, ela não acontece de uma vez, conforme tem 

sido observado por muitos especialistas no assunto, torna-se mister atentarmos para os 

devidos cuidados na compreensão dessa mudança, se ela ocorre ou não de forma sustentável. 

Essa contemplação se evidência no fato de que muitos ritos e rezas ainda se reproduzem 

oralmente, por imitação direta de indivíduos, muitos dos quais nunca foram alfabetizados, um 

fator bastante interessante nessa manifestação popular.  

 

3 A obrigação de lembrar é dos velhos 

 

 Bosi (1995) afirma que, em nossas sociedades, estimamos um velho porque, tendo 

vivido muito tempo, tem muita experiência e está carregado de lembranças. Haveria, portanto, 

para o velho, uma espécie singular de obrigação social, que não pesa sobre os homens de 

outras idades: a obrigação de lembrar, e lembrar bem. 

                                                           
2 Couto (2013, p. 19) diz que na dinâmica da língua a adaptação pode ser vista na interação comunicativa, por 
exemplo, em que o falante procura se expressar como acha que o ouvinte entenderia e o ouvinte procura 
interpretar o que ouviu como acha que é o que o falante quis dizer. 
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 Na festa do Divino Espírito Santo – folia da roça, o folião mais velho exerce essa 

função, quase uma autoridade ou obrigação, de conduzir os mais novos nos rituais. Chega a 

ser uma iniciação nos ritos e práticas que acontecem nos nove dias de giro. A tarefa dos mais 

velhos está, então, em despertar as lembranças das coisas antigas, trazer de volta as imagens 

“sepultadas” pelo tempo através da linguagem das rezas, mas que restaram bem-guardadas na 

sua memória e que os jovens nunca ouviram falar. Sua função é lembrar, fugindo 

temporariamente das ocupações do presente, evocando aquilo que lhes foi e é ainda 

significativo. Eis a função eminentemente social do ato mnêmico, conforme aponta 

Halbwachs (1990): 

 
O que rege em última instância a atividade mnêmica é a função social 
exercida aqui e agora pelo sujeito que lembra. Há um momento em 
que o homem maduro deixa de ser um membro ativo da sociedade, 
deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo: neste 
momento de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: 
a de lembrar. A de ser a memória da família, do grupo, da instituição, 
da sociedade. (HALBWACHS, 1990, p. 23). 

 

 Uma pergunta então vem de imediato à nossa mente: por que os velhos? O mesmo 

Halbwachs (1990) nos responde quando nos afirma que não nos é possível ser testemunhas 

dos acontecimentos nos quais não estivemos presentes, por isso, atemo-nos às palavras 

ouvidas dos outros, sinais reproduzidos através do tempo, isso é tudo o que nos chega do 

passado, e que os velhos nos trazem pela representação simbólica do acontecimento. São eles 

os guardiões do “tesouro” que testemunharam de um tempo que não conhecemos e nem 

presenciamos, um tempo em que quase tudo dependia de seu conhecimento comum das coisas 

que guardaram consigo.  

 Numa comunidade de tradição oral como a da folia da roça os velhos são nossos olhos 

e nossas lembranças daquilo que se fazia nos tempos antigos, quando quase tudo estava 

relacionado com práticas místicas: a cura de uma enfermidade, o parto de um recém-nascido, 

as súplicas por uma lavoura farta e o livramento das pragas. Ao basear-se na habilidade oral 

no ritual das rezas, a voz dos velhos, viva e expressiva, faz surgir no presente o passado de 

maneira extraordinária, na medida em que “as palavras podem ser emitidas de maneira 

idiossincrática, mas por isso mesmo, são mais expressivas [...] insuflando vida na história” 

(Thompson, 1988, p.41). 
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A obrigação social das lembranças – os velhos recordam o passado improvisando 

 

Bosi (1995) verifica que as pessoas idosas já atravessaram um determinado tipo de 

sociedade, com características bem marcadas e conhecidas; elas já viveram quadros de 

referência familiar e cultural, igualmente, reconhecíveis. Enfim, sua memória atual pode ser 

desenhada sobre um pano de fundo mais definido do que a memória de uma pessoa jovem, ou 

mesmo adulta, que, de algum modo, ainda está absorvida nas lutas e contradições de um 

presente que a solicita muito mais intensamente do que a uma pessoa de idade. Se o adulto 

encontra-se entretido nas tarefas do presente, não tem o tempo necessário para lembrar nem 

sente a necessidade de evocar as lembranças relacionadas com o passado, resta aos mais 

velhos a obrigação de fazê-lo. Esses já viveram suas angústias e têm tempo para ocupar-se 

consciente e atentamente do passado, entregando-se às delicias do sonho.  
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4 Por uma visão ecolinguística do velho nas sociedades contemporâneas  

 

 Conforme Couto (2012), a ecolinguística é uma nova maneira de perceber os fatos nas 

interrelações que acontecem nos fenômenos culturais, sendo que a mesma opõe-se a tudo que 

causa sofrimento, seja físico, social e/ou mental. Nas sociedades contemporâneas, percebe-se 

que há um desprezo, um quase abandono dos velhos, os quais dificilmente são ouvidos ou 

valorizados pelo conhecimento que levaram décadas para adquirir. Assim como na lenda 

balinesa, o velho pode, hoje, estar sendo “sacrificado” pela nova ordem cultural que de certa 

forma o exclui. Pode ser que nenhum velho poderá mais ensinar como era naquele tempo em 

que tudo se fazia com tanta sabedoria e arte.  

 Na visão ecolinguística de perceber as manifestações populares como a da folia da 

roça, um velho é valorizado pelo conhecimento que tem e pela experiência que acumulou 

durante anos. Uma vez que um futuro promissor depende consideravelmente das lembranças 

do passado, para que não se incorramos em erros, é preciso ouvir os velhos.  

Não é em vão que Bosi usa a expressão ‘velho’ ao falar da obrigação social das 

lembranças. Na ideologia do progresso há um grande preconceito linguístico quando se fala 

do ‘velho’ em relação ao ‘novo’, do ‘negro’ em relação ao ‘branco’, da ‘mulher’ em relação 

ao ‘homem’, e assim por diante. Nesse novo modo de entender o fenômeno supracitado, a 

coisa não é bem assim. A compreensão, a valorização da vida e a harmonia tornam-se 

elementos importantes no resgate dos valores da coletividade.  

Faz-se necessário, portanto, compreender a pessoa humana de forma integrada pelo 

viés da trilogia linguística ecossistêmica compreendida nesta abordagem, quer seja o corpo 

social, o ser, e a natureza, sem os quais podemos incorrer num grande equívoco. É necessário, 

portanto, que o ‘velho’ esteja integrado nessa trilogia tanto quanto o ‘novo’, o ‘negro’ tanto 

quanto o ‘branco’ e a ‘mulher’ tanto quanto o ‘homem’, não enquanto opostos, mas como 

seres vivos que almejam sua realização e felicidade. Gestos e palavras não servem apenas 

para que sejamos mais felizes, mas diferentes com direitos iguais, e que nós possamos dizer 

uns aos outros quem somos e por que somos.  

Muitas vezes, percebemos a desintegração do ‘velho’, social, natural e mentalmente, 

como no pequeno trecho da poesia de Cora Coralina quando a mesma diz: “Eu sou aquela 

mulher que ficou velha, esquecida nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, contando 
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histórias e fazendo adivinhação, cantando teu passado, cantando teu futuro". Aqui ela fala da 

mulher velha, esquecida pela sociedade (o ecossistema social), que se encontra nos larguinhos 

e nos becos tristes (o ecossistema natural), mas que sabe de histórias e faz adivinhações (o 

ecossistema mental), integrando o seu passado e o seu futuro. É como se ela não existisse 

naquela sociedade, naquele lugar e, no seu imaginário triste, sente-se só e abandonada entre 

um tempo e outro, de um domínio a outro de sua existência. 

 

5 A reminiscência do velho na tradição oral 

 

Conforme Thompson (1992), a história oral surpreende pela terapia da reminiscência, 

praticada em países onde a população idosa é muito grande. Cada vez mais os especialistas 

em envelhecimento têm reconhecido que entregar-se a reminiscências pode ser uma maneira 

interessante de os idosos manterem o sentimento de sua identidade em um mundo em 

mudança. Por esse motivo, dando ênfase especial às histórias dos velhos, torna-se possível 

estabelecer uma ponte entre as gerações, reconhecendo o seu valor muitas vezes obscurecido 

pelas intromissões da ideologia do progresso. Nesse sentido, o papel dos velhos foliões e das 

velhas rezadeiras na folia da roça é uma forma de reminiscência na evocação da memória na 

qual eles se sentem reconhecidos e valorizados. 

 

 
Lembrança de velhos nos rituais da folia – saudação do cruzeiro 
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Magalhães (1991), ao examinar as funções comunicativas da benzeção no entorno do 

Distrito Federal, já argumentava sobre a importância das benzedeiras que, por serem velhas, 

eram as únicas que conheciam as rezas antigas. Para ela, as benzedeiras velhas representavam 

‘a autoridade da tradição’, dado a elas pela comunidade, cuja narrativa representava “poder” e 

“sabedoria”. Delas se esperava conduzir a comunidade orientando a pessoa a fazer certas 

coisas e a evitar outras, dessa forma, agindo como líderes, exercendo o papel de curandeiras 

populares ou orientadoras espirituais. 

A autora argumenta, porém, que as benzedeiras, no contexto das comunidades pobres 

no entorno do Distrito Federal, já são muito velhas e, com exceção de um caso, o 

recrutamento de mulheres jovens não acontece mais nos dias atuais. Essa realidade ameaça a 

prática, que pode entrar em extinção nas próximas décadas, com a morte das atuais 

benzedeiras. 

Na Folia da Roça, poderíamos igualmente argumentar que, sem a memória dos mais 

velhos, as práticas da reza ficariam igualmente comprometidas, um conhecimento tão antigo 

poderia cair no esquecimento e, assim como na lenda balinesa, as novas gerações poderiam 

esquecer como se faz a reza. 

A reza constitui crença, arte e, ao mesmo tempo, realidade, ainda que ameaçada, mas 

que está na memória dos velhos e que as lembranças, por eles trazidas aos jovens, das coisas 

passadas permanecem vivas pela sua habilidade de recitar e improvisar nos ritos coletivos que 

acontecem no giro da folia. 

  

6 A linguagem das rezas: um ato mnemônico socializador 

 

 Para Bosi (1995), o instrumento decisivamente socializador da memória é a 

linguagem. Esta reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço histórico e cultural a imagem do 

sonho, a imagem lembrada e as imagens da vigília atual. As convenções verbais produzidas 

em sociedade, para Bosi, constituem o quadro ao mesmo tempo mais elementar e mais estável 

da memoria coletiva. Aqui neste contexto, é narrando que as velhas rezadeiras lembram às 

mais jovens como é que se faz a reza.  
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 A linguagem das rezas, através da recitação e improvisação, exemplifica a proposição 

de Couto (2013), no domínio da ecologia da interação comunicativa (EIC) em que se procura 

despertar harmonia (ou comunhão) através da função fática exercida nesses rituais. A mesma 

subjaz a todo fluxo interlocucional, abrindo o ‘canal’ de interação (reza), mantendo-o aberto e 

o fechando, quando termina cada cerimônia de reza. A visão de mundo que emerge dessa 

prática, na identificação e coesão do grupo através das crenças e ritos, traduz-se como um 

forte elemento integrador e estratégia de busca para a sobrevivência desse patrimônio 

imaterial constituído pela reza.  Dessa maneira, a linguagem das rezas traduz-se como um ato 

mnemônico socializador em que se comunica não para transmitir algo, mas para construir e 

afirmar estruturas de conhecimento que definem a realidade do grupo. Portanto, comunica-se 

não para os outros, mas com os outros.  

 

 
As velhas rezadeiras lembram às mais jovens como é que se faz a reza. 

 

Ao examinar a narrativa das rezas no contexto da Folia da Roça, é possível perceber 

que esse ato mnemônico não pode ser visto simplesmente como um processo parcial e 

limitado de lembrar fatos passados. Ao serem resgatados esses referenciais, faz-se necessário 

ressaltar que os mesmos não são senão uma reconstrução das práticas de grupos sociais como 

o da folia da roça, que ancoram as suas tradições em manifestações populares na medida em 
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que sentem a necessidade de preservar sua identidade, ameaçada por tantas mudanças 

culturais. 

 As rezas contam uma história, falam de um “saber” milenar, transmitem aquilo que 

não sabemos sobre os acontecimentos. Da mesma maneira, quem conduz a reza assume o 

papel de líder espiritual, consciente de uma realidade transcendente. Ao fazê-lo, constrói a 

identidade de seu grupo e resgata também velhos costumes que estão em harmonia com os 

valores ecológicos, uma convivência harmoniosa com o meio e com seus pares. Ao 

conduzirem a reza, esses homens e mulheres são alçados à condição de propagadores de uma 

memória coletiva. 

 Lee Goff (1991) aponta que a memória é um elemento essencial do que se costuma 

chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje, submetidos à febre e à angústia. Nesse contexto, o jogo 

da memória aqui se constitui como um desafio à busca de uma identidade. Ao promovê-lo, 

homens e mulheres evidenciam, por meio de seu discurso mítico, o significado de sua fé e a 

resistência de um grupo que luta para sobreviver aos apelos das novas tecnologias, heranças 

da vida moderna. 

 Hall (2006) discute a tensão que existe entre o “global” e o “local” na transformação 

das identidades e que a difusão do consumismo tem contribuído para um “supermercado 

cultural”. Nesse sentido, ele constitui um fenômeno de homogeneização cultural, visto que as 

diferenças e as distinções culturais, que até então definiam a identidade, restaram reduzidas a 

uma espécie de moeda global.  

 Esse efeito padronizador constitui uma séria ameaça às identidades locais, e a 

memória social, por sua vez, passa a exercer um papel primordial na tarefa de mobilização de 

forças interpessoais no combate ao esquecimento. Assim, é preciso lembrar, reviver, com as 

imagens e ideias de hoje, as experiências do passado, fazendo da memória um trabalho de 

reconstrução da identidade local.  

 Nesse cenário, a vivência desse acontecimento se torna parte constitutiva da história 

desses homens e mulheres, estendendo-se aos limites da linguagem expressa através da reza e 

das manifestações culturais que a acompanham. A imagem de foliões e rezadeiras, enquanto 

operadores de memória social através de suas narrativas de reza, oferece uma possibilidade 

considerável de conservar os costumes e a força das relações sociais do grupo ao qual 
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pertencem. Enquanto personagens vivos e presentes nos rituais da reza, eles conduzem o 

grupo no seu processo de identificação, reconstruindo a força e a coesão, perpetuando a 

cultura popular da reza em Goiás. 

 

7 A memória como componente da alma 

 

Segundo Lee Goff (1991), Platão e Aristóteles consideravam a memória como um 

componente da alma que não se manifesta ao nível da parte intelectual, mas unicamente da 

sua parte sensível. Aristóteles distinguia a memória propriamente dita, a mnernê, como uma 

mera faculdade de conservar o passado, da reminiscência, a mcannesi, faculdade de evocar 

voluntariamente esse passado. 

A maioria dos autores concorda que a memória não pode ser vista simplesmente como 

um processo parcial e limitado de lembrar fatos passados, de importância secundária para as 

ciências humanas. Trata-se da construção de referenciais sobre o passado e o presente de 

diferentes grupos sociais, ancorados nas tradições e intimamente associados às emoções 

presentes nas manifestações culturais. 

Portanto, história, memória e identidade são conceitos distintos, porém intimamente 

relacionados, pois, quando contamos uma história nossa, falamos de um "saber" de nós 

mesmos ao transmitir tudo quanto sabemos sobre acontecimentos, afetos, sensações e 

sofrimentos que marcaram nossas vidas.  

Nas interações que se dão no contexto em questão, esses saberes são compartilhados e 

transcendem aos interesses pessoais, levando conforto e solução aos problemas dos membros 

do grupo, enquanto participantes dos rituais de uma festa popular. Lembrar aqui, não constitui 

somente trazer à tona os fatos passados individuais, mas principalmente reviver e 

compartilhar os conhecimentos que passam a ser de todos. 

É muito comum nas comunidades rurais, onde são revividos velhos costumes da 

religião popular, a existência de rituais de cura a partir da reza e da benzeção. Os antigos 

tratavam o doente com rezas e simpatias que eram as únicas que existiam, muitas vezes, 

acompanhadas de plantas e raminhos. Levando em conta o enfoque no ato linguístico e 

ritualístico, e não o conhecimento etnobotânico, também, presente no curandeirismo popular, 

salientamos aqui apenas as curas que envolvem as rezas. Concernente a esse tipo de prática, 
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muito comum nos meios rurais de Goiás, é interessante observar o depoimento de uma 

rezadeira: 

 

    RECORTE 3 
Se eu contá minha vida não era pra achá graça, não era pra ri, não era pra nada. É 
por isso que eu não acridito em depressão… eu rezo pra pessoa que tá cum 
depressão, mais qui eu acredito, não. Depressão só dá naquela pessoa qui intrega ao 
(res)sentimento, à revolta, o ódio (Dona Elpídia, 67 anos). 

 

Neste discurso místico, existe toda uma noção de superação através do poder da reza, 

um método simples e eficaz para problemas da vida contemporânea compartilhado no grupo, 

desafiando nossa compreensão. Nestas narrativas, evidencia-se outro paradoxo: mesmo não 

tendo o conhecimento que versa sobre as “ciências médicas” que tratam a depressão, a 

rezadeira demonstra ter um conhecimento sobre a natureza humana e os motivos que podem 

levar ao desiquilíbrio emocional de uma pessoa. 

Nesse sentido, a reza se constitui não só como um patrimônio linguístico-cultural do 

povo goiano ou como um saber imaterial ao qual o crente fiel tem acesso, mas também como 

um elemento psicoafetivo que pode proporcionar a cura àqueles que procuram alívio para suas 

dores. 

 

8 Considerações finais 

 

 A folia da roça constitui uma mescla do sagrado com o profano, uma maneira divina e 

humana de resgatar velhos costumes que ainda estão em voga, que realizam a pessoa humana 

na sua constante busca pela auto-realização, sua completa integração na sociedade. Conforme 

Claval (1999), “a festa profana contemporânea é um avatar da festa religiosa num período em 

que se vê mais um futuro coletivo e não individual, em que a humanidade é libertada do 

pecado original no profano, nada é proibido”. 

Nesta reflexão, a memória entra como elemento imprescindível no resgate e 

preservação das práticas e ritos da reza popular na medida em que é também importante 

compreender a cultura do povo camponês e seus valores. É preciso que não a vejamos apenas 

como curiosidade ou produto de consumo da indústria cultural moderna. É preciso levar a 

sério o conhecimento popular enquanto expressão de vida. 
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DISCURSOS ECOLÓGICOS E ASCENSÃO ECONÔMICO-SOCIAL FRIBOI:  

ANÁLISE DO DISCURSO ECOLÓGICA 

 
 

Heloanny de Freitas BRANDÃO (PROGRAD-UFG)1 
 
 
RESUMO: O presente trabalho analisa os discursos ecológicos da empresa Friboi e o 
comercial protagonizado por Roberto Carlos que culminou na polêmica discussão sobre a 
veracidade dos discursos apresentados no comercial. Ancora-se teoricamente na Análise do 
Discurso Ecológica, que analisa os discursos com base em uma ideologia de vida, se 
posicionando a favor da vida e refugando qualquer sofrimento, físico, mental e social, de 
qualquer espécie. Verifica-se, pela análise, a presença da ideologia antropocêntrica e as 
estratégias linguísticas de ascensão econômico-social bem como a presença jogos de verdades 
em que o animal é um objeto de prova aos fatos alegados. 
 
Palavras-chave: Friboi. Análise do Discurso Ecológica. Mídia. 
 

 

A criação de discursos e os consequentes efeitos de sentido gerados relacionam-se 

intrinsecamente com o momento histórico em que eles são produzidos. Os enunciadores 

publicitários, portanto, buscam entender as tendências sociais de um determinado momento e 

criam discursos midiáticos que sejam condizentes com seus interesses.  

O contexto sócio-histórico atual exige que os enunciadores produzam discursos 

relacionados à preservação do meio ambiente, isso porque a cada dia cresce por parte da 

sociedade e dos consumidores a preocupação em preservar o meio ambiente às gerações 

futuras. O discurso que tem predominado é o desenvolvimento sustentável. 

É comum a apresentação textos midiáticos e virtuais, por parte das empresas, que 

atestam esse compromisso. É o caso da empresa Friboi, que disponibiliza em seu site alguns 

textos afirmando criar mecanismos para diminuir os impactos ambientais oriundos de sua 

atividade. Ela apresenta diversos textos virtuais nos quais afirma diminuir impactos no solo, 

diminuir a emissão de gases poluentes, criar condições melhores de criação do gado para 

abate etc. 

Além desses aspectos virtuais, a empresa para captação apresentou uma propaganda 

em 2014, qual era protagonizada pelo cantor Roberto Carlos. Grandes polêmicas foram 

                                                           
1 Universidade Federal de Goiás. Goiânia-GO. Brasil. E-mail: heloannybrandao.adv@gmail.com. 
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geradas com essa propaganda, por parte dos enunciatários, que receberam a propaganda como 

algo negativo por desconstituir a verdade sobre o vegetarianismo do cantor. Como forma de 

rebater a reação do público enunciatário ao cantor em vários momentos, se apresenta 

ingerindo carne bovina e enuncia nunca ter sido vegetariano. 

Todo esse cenário desperta o interesse pela pesquisa e suscita o seguinte 

questionamento: como pensar em um desenvolvimento sustentável sem que a vida do animal 

seja considerada ou respeitada?  

Como o foco do estudo é entender as condições de produção dos discursos midiáticos, 

a sua veracidade e principalmente e defender a vida de todos os seres, recorre à Analise do 

Discurso Ecológica, que possuindo como foco a preservação do meio ambiente e  adotando 

uma ideologia de vida, é capaz de analisar de forma crítica  os discursos ecológicos das 

empresas, se posicionando a favor da vida de todos os seres participantes dos ecossistemas e 

refugando qualquer sofrimento, físico, mental e social, de qualquer espécie.   

 

1. Friboi 

 

A empresa goiana FRIBOI, inserida no grupo JBS (José Batista Sobrinho), é um dos 

maiores frigoríficos do mundo. Além da carne bovina, são produzidos também produtos de 

carne suína, ovina e de frango, e produtos oriundos do couro. 

Em 1953, José Batista Sobrinho, apelidado por Zé mineiro, criou na cidade de 

Anápolis (cidade situada a aproximadamente 150 km de Brasília), um pequeno açougue 

chamado “Casa de Carne Mineira”. O inicio do sucesso desse açougue nessa época se deu 

devido à criação de Brasília, isso porque o dono do açougue comercializa sua carne para as 

grandes construtoras que na época eram responsáveis pela construção da nova capital 

brasileira. 

Na década de 1970, o pequeno empresário conseguia expandir ainda mais a venda de 

carnes, chegando a vender três vezes mais seus produtos. As vendas não se limitavam à região 

goiana, pois havia procura por esses produtos em várias cidades da região central do Brasil. 

Nas décadas de 1890 e 1990, ocorreu o crescimento e o fortalecimento da empresa em 

âmbito nacional, além de ter sido a foi época de inovação tecnológica e aprimoramento de 

suas técnicas de produção. 
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O marco principal do desenvolvimento da empresa se deu em 2005, quando se iniciou 

a exportação de seus produtos para vários países do mundo. Em 2007, a empresa conseguiu 

fazer investimentos na empresa Swift adquirindo-a, e a partir de então se tornou a maior 

produtora de carne bovina do mundo. Em 2012, a empresa JBS, iniciou trabalhos na área de 

aves assumindo a direção de algumas empresas como Frangosul e Tramonto. 

 Atualmente, com 58 anos de existência a empresa atua em vários setores e está 

entre as maiores empresas do mundo, possuindo 280 instalações no mundo todo. Além da 

produção de carne a empresa atua em diversos outros setores relacionados ao couro, colágeno, 

biodiesel, produtos de higiene etc. 

 Assim a companhia hoje é2: 

• A maior produtora de carne bovina do mundo  

• A maior processadora de couro do mundo  

• A segunda maior produtora de frango em nível mundial 

• A terceira maior produtora de suíno nos Estados Unidos 

• A maior produtora mundial de cordeiro. 

Com a ascensão econômico-social da empresa, várias propagandas e discursos 

televisivos foram disseminados. Em 2013 o ator Tony Ramos foi contratado para protagonizar 

a propaganda televisiva da empresa, que tinha o slogan “Peça Friboi. Carne confiável tem 

nome”. Em 2014, a empresa inovando seu marketing, contratou o cantor Roberto Carlos para 

participar da propaganda Friboi.  

Alem das propagandas televisivas a Friboi se compromete a preservar o meio 

ambiente. No seu site é possível encontrar o discurso de sustentabilidade, o qual apresenta 

como principais aspectos3: 

• Redução de emissões de gases de efeito estufa. 

• Modernização das estações de tratamento de efluentes. 

• Utilização da biomassa como fonte de geração de energia.  

• Uso de biodiesel na frota de caminhões do Grupo. 

• Implementação do SGA - Sistema de Gestão Ambiental - nas unidades 

industriais. 

                                                           
2 Disponível em:< http://www.jbs.com.br/Folder_JBS_Susten.pdf>. Acesso em 15/set/ 2013. 
3 Disponível em:< http://www.jbs.com.br/Sustentabilidade.aspx>. Acesso em 20 /set/2013. 
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     • Apoio ao sistema brasileiro de rastreabilidade.  

• Implantação de Programa de Pecuária Sustentável. 

É possível encontrar dentro das políticas sustentáveis da empresa, itens como 

responsabilidade ambiental, pecuária sustentável, responsabilidade social e rastreabilidade. 

A responsabilidade ambiental que a empresa apresenta está relacionada à diminuição 

da emissão dos gases de efeito estufa e para tanto, a empresa diz ser pioneira do projeto 

intitulado “Mecanismo de Desenvolvimento Limpo”, que ajuda a promover um 

desenvolvimento sustentável, a partir de criações de medidas sustentáveis. Ademais a 

empresa anualmente disponibiliza relatórios que demonstram a quantidade de gases emitidos. 

A responsabilidade social está voltada a criação de medidas de cunho social e popular 

como programa de ação social, programa de voluntariado, doações e manutenção de espaços 

públicos. Para a empresa essa atividade contribui para a proliferação maior de informações 

sobre o meio ambiente, bem como é capaz de conscientizar a população à cerca dos 

problemas ambientais. 

A empresa criou para desenvolver essa responsabilidade social o Instituto Germinare, 

o qual possibilita o desenvolvimento de atividades educacionais, ambientais, comunitárias e 

de direitos humanos. Além da criação dessa instituição, a empresa apoia a CIA Brasileira de 

Ballet e o CRER – centro de reabilitação e readaptação Dr. Henrique Santillo. 

Com o compromisso de uma pecuária sustentável, de acordo com o disposto na 

proposta   

a JBS investe em projetos direcionados à cadeia produtiva. Nos dois últimos 
anos, nossa empresa deu importantes passos no aprimoramento de seu 
Programa de Procedimento para Compra de Gado, este programa estabelece 
critérios e controles específicos para a aquisição de gado, que incluem a não 
condenação por: trabalho escravo / infantil, desmatamento ilegal e não 
possuir ou criar gado em Unidades de Conservação e Áreas Indígenas. 
Por meio de uma Equipe Técnica especializada os fornecedores da JBS 
recebem gratuitamente orientações sobre como implementar boas práticas 
agrícolas e de manejo. A idéia é difundir o BPA – Programa de Boas 
Práticas Ambientais – EMBRAPA que prioriza o uso mais eficiente do 
pasto, aumentando a produtividade e diminuindo a pressão por novas áreas 
de pastagens, alem de regularizações fundiárias, sociais e ambientais da 
propriedade4.  

 

                                                           
4 Disponível em:<http://www.jbs.com.br/PecuariaSustentavel.aspx>. Acesso em: 15/set/2013. 
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A empresa, portanto, se compromete a criar mecanismos para amenizar os efeitos da 

degradação do meio ambiente. Existe, segundo a empresa, preocupação em obter gado apenas 

de locais legalizados, e para tanto há uma monitoração via filmagens dos locais onde o gado é 

armazenado. 

Juntamente com a pecuária sustentável está a rastreabilidade, que trata da origem do 

gado. Segundo a empresa, os consumidores podem ter acesso a todo o trâmite do processo de 

produção de carne animal bem como à proveniência do animal utilizado. 

 

2. Marketing Friboi: a polêmica Roberto Carlos 

 

Em 2014, foi lançada à mídia a propaganda da Friboi protagonizada pelo Cantor 

Roberto Carlos, que até então se dizia ser vegetariano.. A propaganda se inicia com o garçon 

chegando à mesa e entregando um prato cheio de legumes ao cantor, que o recrimina e afirma 

ser para ele o prato com carne bovina. O garçom  então pergunta se ele tinha voltado a comer 

carne, e Roberto Carlos afirma que sim, mas porque era carne Friboi. 

após ter sido apresentada, a propaganda repercutiu vários questionamentos e várias 

críticas por parte dos enunciatários. A propaganda não convenceu o público, que afirmou que 

o rei Roberto Carlos não havia nem tocado na Carne.  

Diante de toda a polêmica, em vários outros momentos Roberto Carlos aparece na 

mídia ingerindo carne bovina. Além disso, o seu empresário afirmou em nota, que o cantor 

nunca havia sido vegetariano, mas que por algum tempo tinha deixado de comer apenas carne 

vermelha, mas que já havia algum tempo que ele tinha voltado a comer carne vermelha, sendo 

ele, inclusive, criador de gado para abate. 

 

3. Análise do Discurso Ecológica 

 

A Análise do Discurso Ecológica (ADE) é uma disciplina nova, cuja suas bases 

epistemológicas ancoradas na Ecologia Profunda, a qual além de descrever e criticar 

fenômenos, prescreve comportamentos a serem seguidos. A Análise do Discurso de uma 

forma geral se baseia em ideologias, e considerando isso a Análise do Discurso Ecológica 

utiliza uma ideologia de vida, pois já que se tem que falar em ideologia que seja ela uma 
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ideologia relacionada à proposta da disciplina. O seu foco principal então é tratar da defesa 

intransigente da vida e para tanto ela critica qualquer tipo de sofrimento, físico, mental e 

social de todas as espécies e não apenas dos seres humanos. 

Com relação aos seres humanos os sofrimentos de ordem física são aqueles trazidos 

pela própria dor ou violação de ordem física (estupro, uso de algemas, pai que bate 

violentamente num filho, policiais que agridem pessoas em delegacias etc); o sofrimento 

mental está relacionado a qualquer ato que traga algum transtorno psicológico ao sujeito 

(assedio moral no ambiente de trabalho, xingamentos, coação moral etc) já o sofrimento 

social está relacionado às discriminações sociais (discriminação por cor, raça, sexo, religião 

etc). 

A ADE visa não apenas tratar dos sofrimentos gerados aos seres humanos como 

também de todos os outros seres vivos.  Ela trata por exemplo da discriminação ate na escolha 

dos nomes das plantas (erva-daninha, por exemplo, para representar a planta que não serve 

para interesses do homem e deve ser extinta), o que demonstra o antropocentrismo, o homem 

colocado no centro do universo e as demais espécies como objeto de servi-los. 

Outro exemplo dessas ações praticadas pelo homem que gera sofrimento as demais 

espécies e é combatido pela ADE, é a relação dos homens com os animais. Os seres humanos 

por si só convencionam e dividem os animais em domésticos, domesticados e silvestres. Os 

domesticados seriam aqueles usados para alimentação (fornece leite, carne etc); os domésticos  

aqueles que nos servem para diversão (cão, gato, papagaio etc); e os silvestres aqueles 

oferecem riscos e devem ser mantidos longes (leão, anta,  raposas etc). Para COUTO (2007, 

p. 349)  

 

o antropocentrismo se manifesta mais contundentemente em nossas relações 
com os demais animais (Como se nós não fossemos animais também). Para 
começo de conversa, nós os classificamos em animais domésticos, 
domesticados e silvestres (bicho). Essa classificação tem a ver com o grau de 
utilidade que os animais em questão tem para nós.  

 

Pode ser citado ainda como sofrimento dos animais, gerados pelo homem, a forma 

como os homens tratam os animais. No procedimento de abate por exemplo, milhares de 

animais são criados, tendo suas fases vitais aceleradas com uso de hormônios, para então 

serem sacrificados para consumo humano e principalmente atender necessidades mercantis. 
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Nesse processo “não há uma preocupação com a vida dos animais, como seres vivos, que 

merecem respeito, mesmo quando são fontes de proteínas para nós” (COUTO, 2007, p. 343).  

Nesse sentido, o homem cria mecanismos ou estratégias linguísticas que atestam seu 

antropocentrismo como a noção de referente ausente.  Para Ramos (2008, p. 13) 

 

“Um outro mecanismo desfavorável à concepção da Natureza como entidade 

de plenos direitos é aquele que a investigadora designa como o “referente 

ausente” e que apelida de “categoria social arbitrária” construída na língua. 
Os animais, por exemplo, são tornados ausentes através de um processo 
linguístico que atribui outras designações aos seus corpos mortos antes de os 
consumidores iniciarem a ação de os preparar e comer: Assim, o conceito de 
crueldade para com os animais, socialmente reprovado (pelo menos, em 
relação àqueles que consideramos “de companhia” ou pelos quais 

manifestamos alguma simpatia ou ternura), concretizado na criação 
industrial e no abate em grande escala, é ocultado aos olhos dos indivíduos. 

 

Essa utilização é muito comum nas propagandas midiáticas de muitas empresas. 

Muitas vezes elas explicitam um compromisso sustentável, ou uma preocupação com a vida 

dos animais, que não existe e outras vezes elas simplesmente utilizam a estratégia de omitir da 

sociedade alguns itens que deveriam ser mencionados ou tratados. 

A ADE se posicionando a favor da vida defende o respeito à diversidade e à interação. 

Por diversidade entende-se ser a”imensa variedade de espécies de organismos que constituem 

o ecossistema” (COUTO, 2007, p.34), esse conceito implica a tolerância, harmonia e 

cooperação entre todos os seres considerando a importância de cada um deles no ecossistema. 

Já a interação é as relações estabelecidas entre todos os seres, é um conceito intimamente 

ligado à diversidade. Todos os seres, estabelecendo relações entre si, são importantes para 

harmonia do ecossistema. Para COUTO (2009)  no interior do ecossistema, nada está isolado, 

tudo está de alguma forma relacionado a tudo, direta ou indiretamente. 

Assim, por ser a ADE uma disciplina ecológica que prima pela defesa da vida e 

analisa as ações antropocêntricas, etnocêntricas e etc. a partir dos discursos produzidos em 

todos os ambitos sociais, é que nos apropriamos dela para análise dos discursos Friboi. 
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4. Análise Friboi 

 

Antes de adentramos à análise, é importante ressaltar que não há intenção de criticar 

de forma negativa ou acusar a empresa Friboi, ao contrário a presente análise visa apenas 

exemplificar uma prática de várias empresas.  O intuito da presente análise não é o de tornar a 

sociedade uma sociedade vegetariana que não se aproprie dos produtos animais, e sim 

sensibilizar a sociedade no sentido de contribuir de alguma forma com a diminuição de alguns 

impactos ambientais que ficam mascarados pela empresa. Todas as citações aqui feitas foram 

extraídas do site JBS-FRIBOI5. 

A empresa Friboi, utiliza recursos midiáticos para divulgar seus produtos e captar 

clientes. A utilização desses recursos deveria ser apenas  para demonstrar realidade como ela 

é, ou seja, deveria haver apenas um retrato da realidade da empresa como forma de 

informação aos seus clientes.  

Entretanto, muito distante disso, a empresa não demonstra através de suas 

propagandas conceitos importantes que deveriam ser mostrados, como por exemplo, a 

realidade vivida pelos animais até que a carne chegue à mesa de seus consumidores.  

O compromisso sustentável da empresa para os próximos 5 anos, diz respeito à 

     
- Redução de emissões de gases de efeito estufa. 
-Modernização das estações de tratamento de efluentes. 
-Utilização da biomassa como fonte de geração de energia.  
-Uso de biodiesel na frota de caminhões do Grupo. 
- Implementação do SGA - Sistema de Gestão Ambiental nas unidades 
industriais. 
-Apoio ao sistema brasileiro de rastreabilidade.  
-Implantação de Programa de Pecuária Sustentável. 

 

O grande negócio da empresa está relacionado ao comércio de carne e outros produtos 

oriundos de animais e por isso milhares de animais são criados por ano à fim de satisfazer as 

necessidades da empresa e dos consumidores. 

Esses animais são criados com a única finalidade de serem sacrificados e saciarem o 

desejo de consumo do homem, vigorando assim o antropocentrismo. Nota-se que em nenhum 

                                                           
5 Disponivel em: <http://www.jbs.com.br/Sustentabilidade.aspx>. Acesso em 08/ago/2013. 
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momento há registro pela empresa de preocupação com a forma como os animais são 

tratados, não há nenhuma informação dos cuidados relativos ao bem estar do animal.  

Os enunciados produzidos discorrem sobre a qualidade do animal, dos pastos, do 

transporte etc. No site da empresa há textos que afirmam os animais são controlados 24 horas 

através de câmeras a fim de garantir a qualidade do animal. “Atualmente, 100% das 

propriedades dos fornecedores de gado da companhia no Brasil são georreferenciadas para 

monitoramento via imagem de satélite”, é assim que o site da empresa trata essa questão. 

A empresa se preocupa em demonstrar que da pastagem do animal até a carne servida 

nas mesas há um interesse em demonstrar a higiene da empresa, demonstrar a preocupação 

com a procedência do animal e com o processo de abate e etc. 

Nos dizeres de Couto, H. (2009), ninguém se preocupa em perguntar a opinião do 

animal nesse sentido, ninguém e preocupa em saber se eles estão satisfeitos pela maneira em 

que são criados. 

A forma de criação desses animais está totalmente voltada ao seu rápido crescimento e 

engorda para que sejam logo pronto para o abate. Há portanto, uma alteração no seu habitat 

natural, uma alteração nas suas fases vitais através de uso de tecnologias que acelerem seu 

crescimento e desenvolvimento.  

O conceito de sustentabilidade para a empresa Friboi é utilizado de uma forma rasa, 

.Elea utiliza o termo sustentabilidade apenas no sentido de demonstrar sua preocupação com o 

solo, com as pessoas, com a qualidade da carne, sem que seja mencionado outros aspectos 

como a vida do animal.  

Na verdade, como a empresa sabe que o termo faz parte de um modismo, ela 

simplesmente utiliza erroneamente o termo “pecuária sustentável” e mais uma vez demonstra 

uma incoerência. O termo é utilizado erroneamente porque dentro desse conceito se encontra 

apenas a preocupação em trazer qualidade da carne sem que haja preocupação em se 

encontrar qualidade da vida dos animais, o que sem dúvida está envolvido com o conceito de 

sustentabilidade. 

O trecho encontrado no site da empresa que diz 

 

A JBS apoia o crescimento sustentável da pecuária e, por isso, criou uma 
política interna de compra de gado que tem como objetivo garantir a origem 
de sua matéria-prima, evitando que os animais adquiridos sejam 
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provenientes de fornecedores que estão nas listas dos que praticam o 
desmatamento, realizam trabalho escravo, estão em áreas indígenas e em 
unidades de conservação. 

 

Nota-se que ao mencionarem o conceito de pecuária sustentável, eles se voltam às 

questões de qualidade da carne, crescimento etc. Eles chamam o animal de matéria-prima, e 

ainda afirmam não aceitá-la caso seja proveniente de áreas de desmatamento e trabalho 

escravo. 

Em último lugar a empresa traz ações que visam o bem estar do homem como forma 

de compromisso com a responsabilidade social. A empresa ao invés de criar estratégias 

realmente sustentáveis que seriam diminuir a quantidade de animais para este fim, se 

preocupar com a vida e com o bem estar dos animais, de diminuir a interferência no seu 

habitat natural, tenta criar atividades compensatórias como atividades de apoio social. A 

empresa apoia grupos de dança, promove cursos, cria institutos que permitam acesso à 

educação por camadas mais pobres da sociedade etc..  

 Diante de toda a omissão presente no discurso da empresa com relação ao animal 

(boi) é possível perceber que a sua principal estratégia publicitária é a utilização de referente 

ausente. Ou seja, ela simplesmente omite em suas propagandas essa realidade como se antes 

da carne chegar à mesa dos consumidores não existisse um animal que precisa de cuidados, 

que precisa ser reconhecido, que precisa ser lembrado. 

O termo referente ausente foi utilizado pela primeira vez pela feminista ADAMS. Para 

ADAMS (2012) a existência da carne implica ausentar o animal. O boi por exemplo é 

transformado em bife, hambúrgueres, o que para a autora é menos inquietante. 

Nos dizeres de Ramos (2008, p. 13), “o conceito de crueldade para com os animais, 

socialmente reprovado (pelo menos, em relação àqueles que consideramos “de companhia” ou 

pelos quais manifestamos alguma simpatia ou ternura), concretizado na criação industrial e no 

abate em grande escala, é ocultado aos olhos dos indivíduos”.  

Para COUTO (2007, p. 136) “se falássemos a verdade, se não omitíssemos a ligação 

que a língua tem como meio ambiente físico, verificaríamos que estamos comendo um 

cadáver, palavra que pode nos chocar”. Assim é mais atraente e mais rentável para a empresa, 

se omitir em mencionar questões relacionadas ao boi do que correr o risco de perder 

consumidores com a utilização do referente real. 
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Além das informações disponibilizadas no site, a propaganda Friboi com o cantor 

Roberto Carlos também possui algumas peculiaridades que precisam ser analisadas. Em 

primeiro lugar é possível perceber que os dizeres do cantor na propaganda não são 

condizentes com sua postura: como afirmaram os enunciatários, o discurso produzido pelo 

cantor de ter voltado a comer carne não é condizente com sua ação na própria propaganda, 

considerando que ele nem tocou na carne.  

Com esse ponto lançado à mídia o cantor se viu obrigado, além de comprovar 

discursivamente que é não é vegetariano, a ingerir a carne, tirar fotos, fazer vídeos e lançar a 

mídia. 

O empresário do cantor, Dody Sirena, afirmou, em rede nacional, que o cantor nunca 

foi vegetariano e que investe amplamente na criação de gado. Assim é possível perceber a 

utilização de discursos para desconstrução de uma verdade anteriormente constituída (de que 

o Roberto Carlos era vegetariano) construção de outro efeito de verdade (de que o cantor 

nunca foi vegetariano), tudo isso para evitar que a imagem do rei Roberto Carlos e da 

empresa Friboi ficasse comprometida. 

Nesse contexto, é possível perceber que o animal, que na visão ecológica deveria estar 

em evidência e ser o principal protagonista nos discursos midiáticos e virtuais da empresa,  

não é respeitado, ao contrário, há um processo de coisificação do animal, ele se torna objeto 

de prova atestar a veracidade dos discursos produzidos. 

A grande polêmica se deu pelo fato do cantor não ter ingerido carne no comercial. 

Para desfazer esse ponto contraditório entre o discurso do cantor e a sua prática na 

propaganda, foi necessário que ele ingerisse a carne, não para se saciar e nem por uma 

necessidade fisiológica, e sim para provar que os fatos alegados eram verdadeiros. Nesse 

contexto o animal serviu como um meio de prova, um objeto utilizado para impedir a 

desconstituição da imagem de confiança do cantor e da empresa. 

Nota-se nessas ações e principalmente nos discursos da empresa  a sobreposição do 

homem sobre as demais espécies, o que fere o conceito de diversidade e interação entre os 

seres e comprovam o antropocentrismo. A única menção feita com relação ao animal em toda 

essa polêmica foi o fato do cantor Roberto Carlos investir amplamente na criação de animal, o 

cuidado com a vida não foi em nenhum momento mencionado nem pela empresa e nem pela 

equipe empresária do cantor. 
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Por mais uma vez, não foi perguntada “a opinião dos animais”, não foi considerado o 

fato de que o boi é um ser vivo, em igualdade com os seres humanos, que interagem em 

igualdade com o ser humano no meio ambiente e  que também necessitam ser respeitados e 

posicionados dentro do ecossistema, ao contrário, a estratégia linguística de referente ausente 

por mais uma vez foi utilizada e a figura do animal vivo mais uma vez apagada, o que sem 

dúvidas enfatiza o sofrimento vivido pelos animais. A empresa para não diminuir o numero 

de consumidores e continuar em sua ascensão econômico-social criou estratégias linguístico-

midiáticas com desconstrução e construção de verdades e o cantor Roberto Carlos, o qual até 

então não havia ainda sido alvo das críticas e dos questionamentos do público criou discursos 

também relacionados ao consumo de carne para preservar  sua imagem e para tanto utilizou a 

carne não para consumo e sim para provar e preservar a sua imagem. 

A interação e a diversidade dos seres ficaram esquecidas em todo esse contexto, a vida 

e a igualdade das espécies não foram consideradas, as ideologias antropocêntricas estão 

presentes tanto nos discursos quanto nas ações  da sociedade o que culmina no sofrimento das 

espécies. 

 

5. Conclusão 

 

Em primeiro lugar é importante ressaltar que o intuito desse trabalho não é o de mudar 

a cultura mundial e em especial de a cultura brasileira de consumo de carne.  A proposta está 

em tornar a sociedade consciente do que realmente é sustentabilidade e do que é a preservação 

do meio ambiente. 

Ficou demonstrado que atualmente as empresas se utilizam do discurso sustentável 

como forma de ascensão social e profissional. A verdadeira intenção das empresas ao 

produzir discursos ecológicos está em se promoverem e conseguirem uma maior demanda 

pelos seus produtos. Embasadas assim, na vontade de adquirir lucros, as empresas são capazes 

de utilizar discursos incoerentes que mascaram a realidade por elas vivida, apenas com o 

intuito de se promoverem. 

 O caso Friboi exemplifica toda essa situação. A empresa, que hoje está em um patamar 

elevado no comércio mundial, utiliza estratégias midiáticas a fim de captar maior número de 

consumidores e investidores. 
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 Os animais são considerados objetos descartáveis nesse processo de ascensão 

econômico-social sendo considerados matérias-primas para os produtos finais dessa empresa, 

realidade essa ocultada pela empresa e pela mídia. Isso ocorre talvez pelo medo de que a 

sociedade apresente uma resistência a esse poder da empresa e não mais aceite a verdadeira 

realidade.  É, portanto, mas cômodo para a empresa simplesmente ocultar a figura do animal e 

deixar passar despercebida essa questão à sociedade, do que de fato se preocupar com o bem 

estar do animal, principalmente se for considerado que a preocupação com o animal poderia 

acarretar desaceleração nos lucros da empresa.  

 A ideologia de vida, a qual deveria estar acima de outras ideologias, ainda não possui 

o poder de mudar a realidade. Outras ideologias, como ideologia relacionada ao capitalismo e 

ao lucro exacerbado ainda são predominantes na sociedade e detêm o poder sobre relações 

sociais, sobre o meio ambiente, sobre a consciência coletiva etc. 

Nesse sentido, muito há que se fazer ainda. É necessária que a realidade mascarada 

pela empresa seja trazida a tona, para que a sociedade tenha o real direito de escolha sob os 

produtos e ao mesmo tempo exija uma maior valorização e respeito para com os animais 

destinados a esse fim. E principalmente que a diversidade de seres seja respeitada e que o 

antropocentrismo perca sua força, que os seres vivam em igualdade e então o equilíbrio do 

meio ambiente seja alcançada. 
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A METODOLOGIA EM ECOLINGUÍSTICA: PALAVRAS INICIAIS 

 
 

Davi Borges de ALBUQUERQUE (UnB)1 
 
 
RESUMO: Neste trabalho serão discutidas as diferentes propostas de metodologia em 
ecolinguística. Primeiramente, serão feitas algumas considerações sobre a teoria 
ecolinguística, seguidas pela análise das poucas publicações dos ecolinguistas versam sobre 
este tema. Será apontado também que a ecolinguística, como uma disciplina recente, acaba 
por receber algumas críticas, entre elas, o fato de não ter uma metodologia bem definida, o 
que é um equívoco. Atualmente, é possível identificar três metodologias nos estudos 
ecolinguísticos: a metodologia de trabalho de campo ecolinguística; a ecologia linguística não 
metafórica; e, a ecometodologia, que se trata de uma proposta multimetodológica.  
 
Palavras-chave: Ecolinguística; metodologia; trabalho de campo; multimetodologia. 
 
 
1 Introdução 

  

A ecolinguística é uma disciplina recente, surgindo na década de 1970, sendo 

considerado o ‘pai’, o linguista Haugen (1972), que, apesar de não empregar o termo 

‘ecolinguística’, nesta publicação citada, propôs uma análise ecológica das línguas, em que se 

levam em consideração as interações entre aspectos linguísticos e do meio ambiente. Desta 

maneira, a ecolinguística pode ser definida como o estudo das relações entre a língua e seu 

meio ambiente, conforme vários ecolinguistas a definem até os dias de hoje, como 

Mühlhäusler (2003) e Couto (2007).   

 Atualmente, a ecolinguística possui diferentes vertentes teóricas, sendo as principais: 

ecolinguística crítica (GOATLY, 2001; HALLIDAY, 2001; TRAMPE, 2001); análise do 

discurso ecocrítica (RAMOS, 2004, 2009; ALEXANDER, 2009); linguística ambiental 

(HARRÉ, BROCKMEIER e MÜHLHÄUSLER, 1999; RAMOS, 2009); ecolinguística 

dialética (BANG e DØØR, 2007); linguística ecossistêmica (TRAMPE, 1990; BASTARDAS 

I BOADA, 1996; FINKE, 1996; STROHNER, 1996; COUTO, 2007, 2009) e ecologia das 

línguas (HAUGEN, 1972; CALVET, 1999; COUTO, 2009). Além disso, a ecolinguística 

também apresenta diferentes modelos teóricos, como: o modelo gravitacional (CALVET, 
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1999), o modelo evolucionário (MUFWENE, 2001, 2008), o modelo da gramática pragmo-

ecológica (MAKKAI, 1993), entre outros.  

As análises conduzidas dentro da ecolinguística são realizadas de maneira 

diversificada procuram alcançar os mais variados objetivos. Isto faz com que os críticos dessa 

disciplina acabem por usar isso como um argumento, afirmando que a ecolinguística não 

possui uma teoria, nem uma metodologia, própria e bem desenvolvida, como o fez Ostler 

(2001). Em Nash (2011b, p. 85), há uma breve discussão a respeito disso. Nash (2011b), 

mesmo sendo um ecolinguista, de origem australiana, acaba por concordar em parte com tal 

argumento, já que a própria teoria ecolinguística ainda não foi apresentada de maneira clara e 

objetiva, bem como não há um número substancial de estudos de caso.  

A respeito das críticas mencionadas acima, é adotado aqui o argumento de Couto 

(2013, p. 282), assim como sua proposta, de que a ecolinguística é uma ciência que tem uma 

visão abrangente de seu objeto de estudo, ou seja, uma visão holística da linguagem, e acaba 

por não se limitar à visão newtoniana-cartesiana tradicional. Assim, ela não precisa 

necessariamente ter uma visão única de seu objeto, nem metodologia própria. 

  Porém, a discussão sobre a metodologia em ecolinguística é recente e vai mais além, 

conforme será apresentado no presente trabalho cujo objetivo é analisar as propostas 

metodológicas existentes para a ecolinguística.  

Desta maneira, serão analisadas as quatro propostas principais que, de alguma 

maneira, apresentaram contribuições significativas à ecolinguística, sendo as seguintes: 

Garner (2004) com a visão da ecologia linguística não metafórica; Bang e Døør (2007), com a 

linguística dialética, ou ecolinguística dialética, que apresenta um modelo de análise de 

diálogos e textos, enfatizando alguns aspectos estruturais e ideológicos comuns em toda 

interação dialógica; Couto (2007, 2013) com a ecometodologia, baseada na multimedologia; 

Nash (2011a, 2011b, 2013), com a proposta de trabalho de campo ecolinguístico e o 

minimalismo empírico. 

Assim, de acordo com o que foi exposto anteriormente, este trabalho se encontra 

dividido da seguinte forma: após a introdução, em (1), será conduzida a análise das propostas 

metodológicas para a ecolinguística, em (2), seguindo a ordem cronológica em que foram 

publicadas (GARNER, 2004; BANG e DØØR, 2007; COUTO, 2007, 2013; NASH, 2011a, 

2011b, 2013). Finalmente, em (3), serão apresentadas as considerações finais. 
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2 As propostas de metodologia ecolinguística 

 

Garner (2004) dedicou sua obra a uma visão ecológica da língua, bem como possui um 

artigo em que publica suas ideias de maneira mais resumida (GARNER, 2005). De maneira 

distinta de muitos autores que versam sobre a relação entre ecologia e linguística, Garner 

(2004) chama atenção para o fato de que as ideias de ecologia linguística originais de Haugen 

(1972) não foram exploradas devidamente, principalmente porque os conceitos ecológicos 

eram empregues metaforicamente. Assim, sua principal contribuição foi abordar a ecologia 

linguística de maneira não metafórica, já que para ele “a língua é um aspecto essencial da 

função que, nós humanos, assumimos na ecologia do planeta” (GARNER, 2004, p.33). Pare 

este ecolinguista, a língua também faz parte do meio ambiente e a “natureza da língua e o 

papel que ela desempenha nas comunidades humanas surgem de fatores ecológicos” 

(GARNER, 2004, p.34), assim, para poder estudá-la, deve-se pensar de uma maneira 

ecológica.  

Desta maneira, a preocupação de Garner (2004) era de estudar a língua 

ecologicamente, empregando este termo de maneira não metafórica, encarando a língua como 

um elemento natural que faz parte da humanidade e que é inerente aos processos de 

comunicação, de comunidade, de sociabilidade e da cultura.  

A metodologia desse autor, que não se encontra explícita nas obras citadas (GARNER, 

2004, 2005), mas é possível inferi-la por meio das análises da língua inglesa feitas na obra. 

Esta metodologia consiste em, a partir dos dados de uma língua específica, relacionar os 

processos estruturais e comunicacionais dessa língua, como: a gramática, as regras, a 

estandardização, o significado, a fala, a variação e a criatividade, tendo uma visão ecológica 

deles, bem como observando as repercussões ecológicas e/ou a natureza ecológica desses 

processos.     

Bang e Døør (2007) têm praticado a linguística dialética, também conhecida como 

ecolinguística dialética, que se baseia em uma série de pressupostos teóricos e ideológicos do 

marxismo. Para esses autores, a unidade mínima da linguística é o diálogo, podendo até ser 

estendida ao texto. No diálogo, são existem três participantes: o falante, o ouvinte e o 

observador, bem como a língua, que se caracteriza como diálogo, apresenta como uma 
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atividade dialética, possuindo três dimensões de referência e três eixos de contradições em sua 

práxis que são as bases para sua análise.    

A metodologia proposta por Bang e Døør (2007) consiste na observação e análise no 

diálogo das três dimensões de referência e da práxis, mencionadas anteriormente. As três 

dimensões da referência são: a lexical, que diz respeito ao co-texto social e individual, ou 

seja, ao léxico e a gramática; a anafórica, que diz respeito ao in-texto, fazendo referência aos 

processos de catáfora e anáfora; a dêitica, a dimensão de tempo, pessoa e lugar, que equivale 

ao con-texto. As três contradições da práxis da linguagem são: a ideo-lógica, consiste nas 

dimensões mentais e espirituais da prática da linguagem; a bio-lógica, está relacionada com os 

processos e as relações corporais do ser humano;  a sócio-lógica, os seres humanos são 

organizados em sociedade e todas as suas atividades, incluindo o diálogo, são influenciados 

por ela.  

Em Couto (2007), que consiste em um manual de ecolinguística, o autor postula sua 

teoria ecolinguística da Ecologia Fundamental da Língua (EFL), ou Ecossistema Fundamental 

da Língua, que equivale ao conceito da comunidade falante da língua. A EFL é formada pela 

Linguagem (L), pelo Povo (P) falante da L e o território (T) onde o P reside e fala a L. A 

tríade P-L-T é análoga ao signo semiótico de Peirce e é melhor representada graficamente de 

maneira triangular, de acordo com a Fig. 1, sendo que na posição do ápice do triângulo está 

localizado o P, indicando que a relação entre L e T é mediada por P.  

 

P 

/     \ 

L ----- T 

Figura 1: Ecossistema Fundamental da Língua (COUTO 2007, p. 91, adaptado) 

 

A metodologia encontrada na obra de Couto (2007) é uma forma embrionária de sua 

proposta multimetodológica, que foi formulada somente em Couto (2013). No decorrer de 

toda obra de Couto (2007), é possível perceber a ênfase que é dada à coleta de dados em 

campo, feitas pelo autor em diferentes localidades, em épocas distintas e para a realização de 

várias pesquisas. Assim, a metodologia consiste na coleta e na análise inicial dos dados de 

acordo com as teorias linguísticas tradicionais. A partir daí, com os dados e os resultados 
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obtidos nas pesquisas anteriores, faz-se uma nova interpretação deles, com base na teoria 

ecolinguística, verificando as inter-relações entre os elementos de L, P e/ou T, de somente 

uma dessas categorias (as relações dentro de L, ou somente dentro de P, ou somente dentro de 

T), como se dão as relações na EFL, entre outros temas.  

 O posicionamento de Couto (2013) é de que a ecolinguística é uma ciência que 

apresenta uma nova maneira de ver e de estudar o fenômeno da linguagem, de maneira 

distinta da visão mecanicista tradicional. A metáfora utilizada pelo autor é aquela do 

observador na casa, que pode olhar a paisagem em uma janela e ter uma visão específica dela, 

depois se for a outra janela em outro cômodo da casa terá outra visão detalhada da paisagem, 

e são essas visões da janela que equivalem às diferentes teorias linguísticas tradicionais ou 

atuais, que apresentam uma visão detalhada de somente uma parte específica da língua. A 

ecolinguística equivale à visão do observador que se encontra no telhado da casa e pode olhar 

a paisagem como um todo. Porém, Couto (2013, p. 282) enfatiza que, mesmo com essa visão 

do todo, a ecolinguística não é uma ciência ou teoria que estuda tudo (theory of everything), 

mas é uma visão holística da linguagem, que pode usar certos recursos de outras disciplinas 

para se estudar um fenômeno linguístico específico. 

 Dando continuidade a sua proposta, Couto (2013, p. 291) afirma não ser válido falar 

de uma metodologia ecolinguística, já que o ecolinguista acaba por fazer uso da metodologia 

de outras disciplinas, chamadas de disciplinas parcelares, e as interpretações dos dados e das 

análises é que seguirão os conceitos da ecolinguística, considerando, assim, a metodologia da 

ecolinguística como multimetodológica por causa de seu caráter interdisciplinar e 

multidisciplinar. Vale a pena lembrar que a multimetodologia já vem sendo utilizada em 

outras áreas do saber, como o autor salienta também neste mesmo artigo citado, 

principalmente na psicologia ambiental, como nos artigos de Günther e Rosestraten (2005) e 

Günther, Elali e Pinheiro (2008) que definem multimetodologia e defendem sua aplicação nos 

estudos da psicologia ambiental. 

De acordo com Günther, Elali e Pinheiro (2004, p. 7), na multimetodologia “é 

recomendável que os instrumentos empregados forneçam informações sobre aspectos 

complementares do fenômeno”. Os autores continuam, afirmando que: 

 

A maior dificuldade nesse sentido diz respeito à seleção e ao tratamento das 
informações obtidas (geralmente em grande quantidade) e, sobretudo, ao 
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empenho para buscar aspectos nos quais as mesmas se complementam e se 
confrontam entre si, de modo a compreender holisticamente a realidade. 
(GÜNTHER, ELALI e PINHEIRO 2004, p. 7)   

 

Em outras palavras, os autores discutem que um ponto crítico na abordagem 

multimetodológica é a escolha dos métodos a serem utilizados para se investigar o objeto de 

estudo específico, pois esses métodos não podem ser aleatórios, devendo haver uma relação, 

principalmente de complementação, entre eles para que, por meio dos diferentes métodos, o 

pesquisador possa alcançar o mesmo objeto e as mesmas conclusões, usando somente 

caminhos distintos. Isso requer que o investigador elabore um planejamento de quais métodos 

serão empregados, podendo haver até uma hierarquização ou classificação deles, mas que no 

final os resultados serão mais profícuos do que uma investigação que empregou apenas um 

único método, conforme os próprios autores, Günther, Elali e Pinheiro (2004, p. 7), explicam:  

 

O pesquisador interessado na abordagem multimétodos pode aplicar uma 
classificação (...) para definir os métodos de coleta e análise de dados a 
serem empregados, assegurando-se que boa dose de complementaridade 
entre eles já estaria garantida de saída. Ele estaria bem encaminhado para 
atingir um patamar de qualidade muito superior ao de uma análise 
unimetodológica.  

 

De maneira distinta, Nash (2011a, 2011b, 2013) realiza uma investigação sobre os 

topônimos das ilhas de Norfolk e Kangaroo. A preocupação maior do ecolinguista durante sua 

pesquisa foi a de elaborar uma metodologia e um processo de coleta de dados que estivesse 

mais em conformidade com os pressupostos ecolinguísticos, além da própria análise dos 

dados. Sua contribuição maior para a metodologia da ecolinguística foi a de elaborar duas 

propostas de metodologia importantes, são elas: o trabalho de campo ecolinguístico e o 

minimalismo empírico.  

Em Nash (2011a), em sua tese de doutorado, o autor acaba por dedicar um capítulo 

inteiro à questão da metodologia em ecolinguística e explicita sua concepção do que é o 

trabalho de campo ecolinguístico, que segue uma metodologia própria, diferente do trabalho 

de campo na teoria linguística tradicional. Assim, o autor explica as características do que ele 

chama de trabalho de campo ecolinguístico (ing. ecolinguistic fieldwork), que leva em 

consideração a relação entre a comunidade, os informantes, o pesquisador e a pesquisa, sendo 

fundamental a relação entre os elementos humanos, os informantes e o pesquisador, e entre o 
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pesquisador e sua inserção na comunidade, que possa a interagir com ela, entendê-la e fazer 

parte dela, conhecendo melhor as ecologias social e física, que são análogas ao ecossistemas 

sociais e físicos de Couto (2007, 2013).   

 Assim, para Nash (2011a, p. 221), o pesquisador ao interagir e conquistar a confiança 

da comunidade, a ponto de fazer parte dela, passa a interagir na ecologia social e na ecologia 

natural, já que, ao estar inserido na comunidade pesquisada, o pesquisador passa a empregar a 

língua local em seu dia a dia e a praticar as categorias de significação também locais: 

Outro fator a ser levado em conta, segundo Nash (2011a, p. 90) é que a coleta de 

dados que segue o trabalho de campo ecolinguístico ocorre de maneira informal e natural, 

pois o pesquisador ao conviver com a comunidade e os informantes, fazendo parte dela acaba 

por obter dados por meio de diálogos e interações do cotidiano. Esta proposta metodológica 

de Nash (2011a) é retomada posteriormente por ele em Nash (2013, p. 37).   

Tudo o que se afirmou a respeito da metodologia do trabalho de campo ecolinguístico 

até agora está em acordo com as visões de mundo orientais, conforme Couto (2012) 

apresenta, ao relacionar o taoísmo com os estudos da linguagem2, assim como também em 

Capra (1998, 2002), ao perceber que os avanços da teoria quântica e da teoria da relatividade 

possuem traços semelhantes ao misticismo oriental. Couto (2013, p. 116) também aponta que 

no início do século XX alguns pensadores, como Husserl (1963) e Bachelard (1979, 1996) já 

consideravam a inclusão do observador na investigação, assim como no fato de qualquer 

objeto estudado pela ciência na realidade não é uma unidade simples que pode ser 

decomposta em unidades menores.  

A ecolinguística encara o fenômeno da linguagem da mesma maneira, como uma série 

de interações e inter-relações que estão conectadas umas com as outras, fazendo com que o 

estudo de uma parte separada (um único fenômeno linguístico específico) seja uma abstração 

que, além de não se relacionar com o objeto de estudo como um todo, não está de acordo com 

a realidade, que é a língua em uso por seus falantes.     

Resumindo, é possível perceber que tanto na ecolinguística, como na visão de mundo 

oriental a qual vêm influenciadas as revoluções científicas contemporâneas, há uma mudança 

                                                           
2 Em Stibbe (2003), o ecolinguista inglês também aponta relações entre estudos da linguagem contemporâneos, 
como a ecolinguística, com o misticismo oriental antigo e a teoria do construcionismo social. O autor faz críticas 
aos modelos linguísticos tradicionais, enfatizando a semântica formal. 
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do foco de interesse e objetivos de investigação, no lugar de se estudar os objetos, como na 

visão tradicional mecanicista, estudar-se-ão as relações (BATESON, 1979), da mesma 

maneira de que no lugar de se eliminar a importância do pesquisador/observador como uma 

figura neutra, leva-se em consideração sua perspectiva como experienciador das relações a 

serem estudadas por ele.    

Finalmente, em Nash (2011b, p. 94), é exposta a proposta chamada por ele de 

minimalismo empírico. Este procedimento consiste na escolha de um objeto de estudo 

reduzido por parte do pesquisador para que possa ser melhor estudada a maior parte das inter-

relações que ocorrem dentro do ecossistema escolhido para investigação. Outro fator digno de 

nota é que Nash (2011b, p. 95) ao postular que cada ecologia é única, e que ao se realizar 

estudos de caso em ecolinguística não se pode fazer generalizações, o autor acaba por instigar 

os ecolinguistas a conduzirem mais estudos de caso que descrevam os ecossistemas 

linguísticos locais, chamados por ele de ecologia de língua (language ecology), e valorizar o 

conhecimento produzido por tais investigações.  

 

3 Considerações finais 

 

Ao se realizar uma avaliação das propostas de metodologia para a ecolinguística a que 

se apresenta como a mais apropriada é a multimetodologia (COUTO, 2013), também 

conhecida como ecometodologia, ao ser adaptada à abordagem ecológica da linguagem. Tal 

avaliação se justifica por diversos fatores, sendo os principais algumas falhas encontradas nas 

demais propostas discutidas neste trabalho.  

A seguir serão enumerados alguns pontos da avaliação feita pelo presente autor. A 

linguística dialética (BANG e DØØR, 2007) e a proposta de Garner (2004) apresentam 

limitações por focarem somente em diálogos e textos escritos. O que torna essas metodologias 

inapropriadas para analisar outros tipos de empregos da língua, bem como outras interações 

comunicativas. 

A linguística dialética também apresenta uma carga ideológica grande ao firmar suas 

bases teóricas no marxismo.  A ideologia marxista tem pelo menos três características que são 

inaceitáveis em uma visão ecológica do mundo: o conflito, a ditadura do proletariado e o 

antropocentrismo. Digno de nota, é que as duas primeiras características estão ligadas à luta 
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de classe, ou seja, enfatizam a desarmonia e a luta entre os seres humanos, enquanto a terceira 

característica, o antropocentrismo, destaca o valor e a importância da espécie humana sobre as 

demais, assim todas essas características estão em conflito com a visão ecológica de mundo, 

que é a favor da harmonia, da paz, do convívio e da manutenção da vida.   

O trabalho de campo ecolinguístico e o minimalismo empírico (NASH, 2011a, 2011b, 

2013) apresentam características que estão em harmonia com a visão ecológica de mundo, 

bem como uma série de preocupações com a teoria ecolinguística, porém a preocupação de 

ambas as propostas é apenas com o processo de coleta de dados. O que torna tal proposta 

extremamente limitada, já que quase não contribui com aspectos da interpretação e análise 

dos dados coletados. 

Finalmente, mesmo com a ecometodologia sendo apontada aqui como a proposta 

metodológica mais eficaz para a ecolinguística, o presente autor reconhece que se faz 

necessário ampliá-la, bem como refiná-la, por meio do desenvolvimento de alguns aspectos 

teóricos da multimetodologia, para que esta se torne mais clara aos investigadores. Deve-se 

levar em conta também que estes aspectos teóricos devem ser discutidos e desenvolvidos com 

base em um número maior de estudos de caso ecolinguísticos, ou seja, pesquisas que façam 

uso da ecometodologia na prática. Assim, a partir daí, os ecolinguistas poderão expandir a 

teoria da ecometodologia, bem como os benefícios e as características de como aplicá-la. 
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LETRAMENTO E RETEXTUALIZAÇÃO 

 
 

José João de CARVALHO (UnB)1 
 
 

RESUMO: Este artigo visa a mostrar a importância da retextualização para o processo de 
letramento do alunado. Dissertamos acerca dos principais pontos teóricos sobre retextualização 
e letramento. Para isso, discorremos sobre a perspectiva da Sociolinguística Interacional e da 
Sociolinguística Educacional de Bortoni-Ricardo (2004). A pesquisa ocorreu numa escola da 
rede federal de ensino profissionalizante. A metodologia foi qualitativo-interpretativista. 
 
Palavras-chave: Letramento. Retextualização. Gêneros textuais.  
 
 

Este artigo analisa a importância da retextualização em sala de aula para a produção de 

textos escritos. Assim, focamos alguns textos para pautar nossos comentários neste trabalho. 

  

1. Considerações Iniciais  

 

Nossa problemática é que há muitas dificuldades para que os estudantes do ensino médio 

escrevam textos relevantes, sobretudo para os exames vestibulares etc. Nesse sentido, 

analisamos algumas retextualizamos feitas por alunos desse nível de ensino a fim de perceber 

a desenvoltura com relação à produção de texto em sala de aula corroborada pela 

retextualização..  

 

1.1 A Linguística de Texto 

 

A Linguística de Texto surgiu nos anos 1960 do século XX quando só se preocupava 

com a produção escrita. Hoje, ela se preocupa tanto com os textos orais quanto com os escritos. 

A retextualização também ocorre com textos escritos ou orais (MARCUSCHI, 2007). De 

acordo com Marcuschi (2012, p. 33), a Linguística de Texto é “o estudo das operações 

linguísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção, funcionamento 

e recepção de textos escritos ou orais”. 

                                                           
1 Universidade de Brasília, Brasília, Brasil. E-mail: josejoaodecarvalho@gmail.com. 
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Não temos uma definição única para texto, porém precisamos tomar alguns conceitos 

como parâmetros para que nossa análise tenha uma definição de texto que lhe seja adequada e 

conveniente.  Marcuschi (2008) apresenta a definição de Roland Harweg, que considera o texto 

como “uma sucessão de unidades linguísticas constituídas por uma cadeia pronominal 

ininterrupta” (HARWEG, 1968, p. 148). Já H. Weinrich (1976, p. 186-7) conceitua texto como 

“uma sequência ordenada de signos linguísticos entre duas interrupções comunicativas 

importantes”. No primeiro conceito, o foco do autor é a cadeia pronominal, isto é, para ele, no 

texto, como unidade linguística, precisa conter estruturas linguísticas substituíveis por 

pronomes. O segundo autor tem mais preocupação com a ordenação dos signos e as pausas 

intermediárias.   

Costa Val (2004, p. 3) define texto ou discurso como a “ocorrência linguística falada ou 

escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal”. Para 

a autora, o texto se concretiza como tal se se observarem três aspectos: 

a) o pragmático, que se refere à funcionalidade comunicativa; 

b) o semântico-conceitual, que constitui a própria coerência; 

c) o formal, que é a própria construção da coesão textual. 

Para o enunciado linguístico-oral ou escrito ser considerado texto, é necessário observar 

sua textualidade. Costa Val (2004, p. 5) assim a define: textualidade é o “conjunto de 

características que fazem com que um texto seja um texto, e não apenas uma sequência de 

frases”. Beaugrande e Dressler (1981), nos quais Costa Val se apoia, identificam sete 

componentes da textualidade: 

a) coerência é a condição básica de uma unidade linguística, porque garante o sentido 

do texto tanto para o produtor quanto para o recebedor. Se não houver compartilhamento 

das informações lógico-semânticas e cognitivas, não haverá coerência textual; 

b) coesão é “a manifestação linguística da coerência; advém da maneira como os 

conceitos e relações subjacentes são expressos na superfície textual” (Costa Val, 2004, 

p. 06). Com o uso de mecanismos gramaticais e lexicais, o produtor de textos faz a 

coesão ocorrer. Esses mecanismos podem ser os pronomes catafóricos e anafóricos, as 

conjunções, os advérbios etc. 

Há ainda mais cinco componentes – agora pragmáticos – do texto, identificados por 

Beaugrande e Dressler (op. cit.): 
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c) intencionalidade, que se relaciona à dedicação de quem escreve ou fala para elaborar 

um texto adequado, a fim de atingir o objetivo almejado; 

d) aceitabilidade, que se relaciona à capacidade de interpretar as informações presentes 

no texto de tal modo que compreenda o que está posto; 

e) situacionalidade, que é a conformação do texto à ocorrência sociocomunicativa;  

f) informatividade, que se trata da previsibilidade das informações do texto, isto é, 

quanto menos previsível for o texto, mais informativo será; 

g) intertextualidade, que é a relação entre textos, isto é, o texto precisa dialogar com 

outro(s) texto(s) para significar mais. 

Nosso objeto de estudo é a materialidade do texto. Segundo Rojo (2005), nesse caso, é 

preferível utilizar a expressão gêneros textuais, a qual tomamos neste estudo, uma vez que não 

focaremos aspectos sócio-históricos do texto em si. Essa expressão é utilizada por Marcuschi 

(2007), Antunes (2005) e Bronckart (2006). Assim, evitamos usar gêneros textuais como 

sinônimo de gêneros discursivos. 

Qualquer produção de texto requer que o produtor planeje a atividade, efetive o processo 

de escrita em si e, por fim, complete a revisão. A atividade de escrita é tão complexa quanto 

qualquer outra, isto é, há que ser feita por etapas e cada uma exige dedicação e planejamento. 

 Para Antunes (2005), os quatro elementos indispensáveis ao texto são a coesão, a 

coerência, a informatividade e a intertextualidade. Vejamos cada um: 

 Antunes (2005, p. 47) define a coesão como “essa propriedade pela qual se cria e se 

sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que dá ao texto unidade de sentido ou unidade 

temática”. Ou seja, para ela, haver coesão no texto significa “criar, estabelecer e sinalizar os 

laços que deixam os vários segmentos do texto ligados, articulados, encadeados” (ANTUNES, 

2009, p. 78). Fávero (2009), por sua vez, analisa a coesão como as concatenações frásicas 

lineares, que acontecem por meio de procedimentos, como a referência, substituição, elipse, 

conjunção e léxico. Ou seja, há entendimento entre esses conceitos que a coesão é a ligação por 

palavras ou sentido.   

Já a coerência se refere à não-contradição no texto, conforme Antunes (2009, 2005), 

Costa Val (2004), etc..  A informatividade, por sua vez, refere-se “ao grau de novidade, de 

imprevisibilidade que a compreensão de um texto comporta.” Antunes (2009) que, em todo 

texto informativo, na medida em que o autor espera, haja algo de novo, é informativo.  Antunes 
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(2005) elenca os cinco mecanismos para análise do grau de informatividade. Pormenorizamos 

cada um abaixo: 

a) a organização textual dada pelo aluno com base no mundo real, aceito pela 

comunidade em que vive; 

b) a estruturação lexical elaborada no texto; 

c) a distribuição dos conteúdos, novos ou não, como se estruturam nas sentenças do 

texto; 

d) a tipologia e o gênero textual em discussão; 

e) o contexto em que o texto se insere. 

 

 A intertextualidade é um recurso utilizado para produzir um texto novo; cada texto é um 

novo texto, mas com trechos ou partes de um velho texto ou discurso de outrem. Um texto novo 

é elaborado por vários mecanismos intertextuais. Pode ser uma citação direta ou indireta, uma 

paráfrase, uma paródia etc. Portanto, a intertextualidade serve para legitimar tanto a produção 

como a recepção do texto, as informações postas ali pelo estudante em sua atividade 

comunicativa. Por alguma razão, não é fácil para o alunado lidar com a intertextualidade na 

produção de textos escolares significativos. 

 

1.2 Gêneros textuais segundo Marcuschi  

 

A abordagem cognitivista se firmou, com mais vigor, no ano de 1958, quando houve 

preocupação com os estudos behavioristas, cujos enfoques são os estímulos observáveis, sem 

quaisquer delimitações para os campos mentais. Ou seja, “A mente e seus estados eram vistos 

como uma 'caixa preta', algo inacessível para o método científico” (KOCH E CUNHA-LIMA, 

2005, p. 252). A hipótese do relativismo linguístico de Sapir-Whorf diz que "a mente do falante 

de uma língua é moldada por essa língua”. Isso é mais um ponto de partida teórico e filosófico 

do que uma hipótese empiricamente comprovável. As autoras consideram o gerativismo como 

uma descrição cognitivista clássica. 

Entendemos que a linguagem se desenvolve nas relações sociais, por isso ela é o 

resultado da atividade humana e está calcada na comunicação social vista como interação. 

Bakhtin (1997) afirma que a verdadeira substância da língua é constituída pelo fenômeno social 
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da interação verbal, que constitui a realidade fundamental da língua. Para ele, o diálogo 

compreende tanto o sistema linguístico concreto quanto os aspectos contextuais da situação de 

interação, logo determinado locutor mobiliza seu discurso de acordo com as especificidades do 

gênero discursivo de que precisa em determinada situação social.  

Tanto Bakhtin (1997) quanto Bronckart (2006) e também Marcuschi (2007) 

demonstram que a população se comunica diariamente por intermédio de gêneros. Ou seja, não 

há como uma pessoa interagir com outras a não ser, por exemplo, por cartas, telefonemas, 

torpedos, resumo, lista de compras, formulário, ficha de inscrição, edital de concurso, etc. Nesse 

sentido, a língua não é vista como um instrumento, tampouco como um sistema formal, mas 

como elemento de interação. Assim, não há preocupação, por parte do falante, quanto aos 

aspectos formais do sistema linguístico, porém ele se preocupa com aspectos sociais, históricos 

e cognitivos. 

 Tanto Bakhtin (1997) quanto Bronckart (2006) ressaltam que: 

a) os gêneros textuais, orais ou escritos, são produtos histórico-sociais heterogêneos, 

que têm sua funcionalidade focada nas formações discursivas sociais; 

b) o surgimento de qualquer gênero se deve: a novas necessidades sociais – a 

videoconferência e o correio eletrônico existem por causa da invenção do computador; 

a situações inexistentes – por exemplo, o blog, o twitter etc.; e a suportes novos – os 

banners, por exemplo, devido à rede mundial de computadores; 

c) os gêneros textuais se atualizam constantemente para suprir as necessidades sociais; 

d) não há limites entre os gêneros, porém, como são resultados históricos e sociais de 

outros gêneros já existentes, cada gênero se particulariza. Por exemplo, o artigo de 

opinião é diferente do artigo científico que, por sua vez, é distinto da carta da qual se 

derivou.  

 

Ao se propor um estudo sobre a linguagem e sobre o gênero textual, é conveniente 

terem-se claras as concepções desses termos, pois, nos estudos linguísticos, são diversas as 

concepções de linguagem/língua e muitos são os autores que pesquisam gêneros. Alguns 

pesquisadores os chamam de gêneros discursivos e outros de gêneros textuais, escolha que vai 

ao encontro do objetivo da perspectiva teórica da investigação linguística. Assim sendo, 



 

 

146 

apresentaremos, em primeiro lugar, a concepção de linguagem/língua pensada para uma 

apresentação geral acerca dos gêneros textuais.  

   

1.3  Letramento  

 

Neste tópico, abordamos a origem do termo letramento, suas definições, conforme 

vários autores, sua importância e principais contribuições para o ensino de leitura e escrita na 

escola.      

A leitura e a escrita tornaram-se necessidades para as pessoas em qualquer local, 

independentemente da idade, sexo ou atividade profissional, pois essas práticas estão tão 

arraigadas no cotidiano social que não se consegue fazer algo sem se desenvolver uma ou outra 

ou até mesmo com as duas habilidades. Sobre isso, Mortatti (2004) afirma que o exercício pleno 

da cidadania e o nível sociocultural são conquistados por meio da leitura e da escrita. Porém, é 

fundamental esclarecer como isso foi acontecendo no dia a dia das pessoas até o surgimento do 

vocábulo letramento para cobrir as necessidades contemporâneas da leitura e da escrita.  

Seguindo as definições anteriores, consideramos que, para ser letrado, não basta 

reconhecer as letras do alfabeto ou assinar o próprio nome ou algo similar. É necessário que a 

leitura e a escrita façam parte do dia-a-dia das pessoas, como nos atos de escrever cartas, 

relatórios, listas de compras, mensagens eletrônicas, relação de compromissos, artigos, ensaios, 

teses, dissertações; ler o cartão de vacinação, a conta de água, de energia, de telefone, da fatura 

etc. Essas práticas sociais possibilitam maior participação das pessoas nos contextos culturais 

e históricos. 

Para Mortatti (2004), o letramento traz, como resultado das atividades de leitura e 

escrita, consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer 

para o indivíduo, quer para o grupo em que os atos de ler e escrever estão inseridos.  

Rojo (2009, p. 10) usa o termo letramentos como sendo "um conjunto muito 

diversificado de práticas sociais situadas, que envolvem sistemas de signos, como a escrita ou 

outras modalidades de linguagem, para gerar sentidos". O uso do vocábulo letramentos, no 

plural, por essa autora, corrobora a visão de Street (2012), que faz uso de outro termo 

relacionado ao tema estudado aqui, também, no plural: multiletramentos. Já Bortoni-Ricardo 
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(2012) emprega letramento ou culturas de letramento para se referir ao conhecimento cultural 

adquirido por meio da escrita. 

Diante das dificuldades que as pessoas alfabetizadas encontravam nas suas práticas 

sociais com a leitura e a escrita, dois modelos de letramento foram propostos por Street (1984): 

a) Modelo autônomo de letramento – de acordo com esse modelo, a escrita não necessita 

do contexto para sua interpretação; é um fim em si mesma. Por isso, a escrita e a oralidade são 

dicotômicas. Conforme Macedo (2005, p. 22), a escrita nesse modelo, é “objeto abstrato e 

neutro, descontextualizado, menos conectado com as particularidades do tempo e do espaço 

que a linguagem oral”. Reforçando essa ideia, Gnerre (1998, p. 45) diz que “a capacidade de 

ler e escrever é considerada intrinsecamente boa” e como se apresentasse “vantagens óbvias 

sobre a pobreza da oralidade”. O modelo autônomo tem como base a atribuição do insucesso 

na escola ao indivíduo com pertencimento aos grupos excluídos culturalmente nas sociedades 

tecnologizadas. Street (op. cit.) introduz esse modelo de letramento, que se pauta em práticas 

de utilização da escrita na escola. Para Kleiman, essa forma é equivocada e incompleta, embora 

seu uso seja preponderante socialmente, e se relacione com as consequências para a mobilidade 

social e o progresso. A crítica a esse modelo de letramento é que ele não sofre atualização, isto 

é, só se repete anos após anos na sociedade. Os progressos advindos com a evolução dos 

recursos sociais não são levados em consideração por esse modelo. O modelo autônomo de 

letramento de Street tem as seguintes características: (i) o letramento se restringe ao texto 

escrito; (ii) o desenvolvimento do letramento se associa ao progresso, a mais  tecnologia e a 

mais liberdade individual;  (iii) o letramento é causa para o desenvolvimento econômico e de 

habilidades cognitivas, que são suas consequências; 

b) Modelo de letramento ideológico – diferentemente do modelo técnico ou neutro, esse 

modelo leva em consideração as atividades contextualizadas que envolvem a leitura e a escrita. 

O modelo ideológico, proposto por Street (1984), apresenta as práticas de letramento 

configuradas cultural e socialmente e os usos específicos da escrita, em cada grupo social, se 

associam aos contextos e às instituições. Conforme essa proposta, a oralidade e a escrita não 

são dois blocos estanques, há interfaces entre as atividades letradas. Para Street (1984), o 

modelo ideológico destaca claramente que as práticas de letramento têm a ver com os aspectos 

estruturais e sociais de uma população. 
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Para Kleiman (2008), eventos de letramento são situações em que a escrita representa 

parte fundamental em relação aos interactantes e aos mecanismos de interpretação. Outra 

definição da autora diz que eventos de letramento são as atividades ou práticas sociais, cujos 

objetivos vão trazer benefícios quanto aos impactos sociais que a leitura e a escrita causarão às 

pessoas. Ou seja, o contar histórias ao dormir; o faz de conta de comprador e vendedor que as 

crianças fazem; as brincadeiras de médico e de professor que elas realizam etc. 

Outro conceito importante de Kleiman (op. cit.) se refere às agências de letramento que 

fazem referência à escola como o lugar privilegiado, em que mais se viabilizam as práticas 

sociais voltadas ao letramento.  Mas há também o sindicato, o clube, a igreja, a associação de 

classe, os centros comerciais, as galerias, o teatro, os museus, as praças etc., como já observado.  

 

1.4  Retextualização: uma breve introdução 

 

A primeira vez que foi utilizado o termo retextualização no Brasil foi em 1993, por 

Neuza Gonçalves Travaglia, em sua tese de doutoramento na Universidade de São Paulo. Dessa 

tese, há o livro Tradução e retextualização: a tradução numa perspectiva textual, publicado 

pela editora da Universidade Federal de Uberlândia, em 2003. 

 Cavalcanti (2010, p. 193) conceitua a retextualização como “a passagem de um gênero 

para outro, atividade que contribui para desenvolver habilidades de escrita (e também de 

leitura)”. Para ela, leitura é construção de sentidos. E, dessa forma, não se deve ver a língua 

como código, pois, se assim o for, não há espaço para construir significados conforme a 

abordagem interacionista de Bakhtin (1997), Vygotsky (1991) e outros. Dentro dessa 

perspectiva de língua, os significados já estão preestabelecidos; o leitor é passivo: um mero 

decodificador de mensagens, como observa Cagliari (2010).  Já numa concepção dialógica da 

linguagem, como preveem Bakhtin (op. cit.) e Vygotsky (op. cit.), o leitor se torna ativo, 

porque, ao ler, interage com o texto e com o autor a fim de elaborar os sentidos pertinentes ao 

texto ou à sequência linguística. 

Para Dell’Isola (2007, p. 36), retextualização: 

 

é um processo que envolve operações complexas que interferem tanto no 
código como no sentido e evidencia uma série de aspectos da relação 
oralidade-escrita, oralidade-oralidade, escrita-escrita, escrita-oralidade.  
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Retextualização é a refacção ou a reescrita de um texto para outro, ou seja, 
trata-se de um processo de transformação de uma modalidade textual em 
outra, envolvendo operações específicas de acordo com o funcionamento da 
linguagem. 

 

Marcuschi (2007, p. 46), igualmente, afirma que a retextualização é um processo que 

envolve operações complexas que interferem tanto no código como no sentido e evidenciam 

uma série de aspectos nem sempre bem compreendidos da relação oralidade-escrita.   

Segundo ele, as atividades de retextualização podem ocorrer da fala para a escrita; da 

fala para a fala; da escrita para a fala; e da escrita para a escrita.  Para que essas atividades sejam 

bem sucedidas em sala de aula, é importante considerar algumas variáveis intervenientes nesse 

processo de transformação de um texto em outro.  Essas variáveis podem ser o objetivo da 

retextualização, a aproximação ou o distanciamento entre o produtor do texto e o autor e a 

tipologia entre o gênero textual original e o novo texto retextualizado.    

Marcuschi (op. cit.) considera importante que o professor, ao trabalhar retextualização 

com seus alunos, observe os processos de formulação, porque formas linguísticas são 

eliminadas, transformadas, introduzidas, substituídas ou reordenadas. Para esse fim, ele 

delimita cinco estratégias que serão fundamentais para nossa pesquisa. Ou seja, trabalharemos 

com elas para categorizar as análises das retextualizações realizadas por nossos colaboradores. 

Todas as estratégias foram adaptadas de Marcuschi (2007). Resumidamente, este é o quadro 

básico das estratégias de retextualização, segundo Marcuschi (2007):  

Percebemos, assim, que para trabalhar a retextualização em sala de aula devem-se exigir 

vários procedimentos linguísticos e metodológicos, de tal forma que evidenciem a ideia 

primária abordada pelo texto. Antes de qualquer transformação textual, deve ocorrer uma 

atividade cognitiva que é a compreensão, a partir da qual, podemos alterar a modalidade (fala-

escrita), o gênero (conversação espontânea -telefonema) etc. O ato de compreender o texto é 

essencial para que não haja problemas de coerência durante os processos de retextualização. 

Talvez, esse momento seja o mais importante da retextualização, porque, a partir dele, decorrem 

os outros mecanismos que encerram a elaboração do outro texto, tendo como suporte o texto-

fonte, consoante Marcuschi (2007). São exemplos de retextualização: 

1) um relatório redigido pela secretária com as anotações feitas das ordens do chefe; 

2) o ato de contar a outrem o que terminou de ouvir na televisão ou no rádio ; 

3) o comentário de um jovem ao colega sobre o que leu em jornal ou revista; 
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4) uma carta que relata o que alguém viu no dia anterior;as anotações do estudante 

relativas às informações dadas pelo professor durante a aula. 

 

Ainda para o autor, a atividade de retextualização é como se fosse uma tradução 

endolíngue, que requer enorme conhecimento da língua em que se encontra o texto. Segundo 

ele, o problema se avoluma quando há mudança de um gênero para outro. Ou seja, é necessário 

não somente conhecer as operações linguístico-discursivas de um gênero textual, mas também 

saber do outro, no qual o texto-fonte é retextualizado. Além dessas operações cognitivas e 

metacognitivas, a compreensão do texto em si é imprescindível para o processo de textualidade.  

Conforme Dell’Isola (2007), para a tarefa de retextualização ocorrer corretamente, 

alguns procedimentos devem ser seguidos, a saber: 

a) leitura dos textos; 

b) compreensão textual, observação e caracterização do texto lido; 

c) identificação do gênero; 

d) retextualização: escrita de outro texto, transformando-se um gênero em outro gênero; 

e) conferência: verificar as condições de produção do texto: o novo gênero deverá 

manter partes das informações lidas no texto-fonte; 

f) identificação, no texto recriado, das características do gênero-produto da 

retextualização; 

g) reescrita: fazem-se os ajustes imprescindíveis à versão final do texto retextualizado. 

Como se percebe, há algumas tarefas de leitura e interpretação para que a retextualização 

se materialize. Os dois linguistas, a seu modo, procuram fornecer pistas do campo cognitivo 

para o aluno não se atrapalhar no decorrer do processo da elaboração de uma produção escrita 

retextualizada.   

 

1.5 Análise de dados  

 

GÊNERO TEXTUAL: ARTIGO DE OPINIÃO 
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“Ler é perceber o mundo 

 

A leitura é importante, pois ler é um exercício mental. Principalmente no dia-a-dia que 

é repleto de comerciais, “outdoors”, propagandas, isto é, tanto linguagem verbal como visual.  

Podemos viajar para vários lugares como nos livros de literatura, ou seja, ver o mundo 

através da leitura. Cantar, dançar apenas lendo uma música.  

Com tanta informação e entretenimentos eletronicamente, além de algumas crianças 

terem dificuldade para ler, muitas são lentas para pegar um livro e precisam de um incentivo 

como: pais leitores que lêem tanto para si quanto para os filhos, professores leitores que além 

disso, devem estimular a leitura em sala de aula para que se estenda à casa dos alunos.  

Recentemente, têm surgido campanhas para estimular a leitura nas escolas, aproveitar o 

ambiente tanto para alfabetizá-las quanto para o hábito de ler.  

Dentro dessas iniciativas, a leitura se torna mais atrativa, porque as crianças têm a 

oportunidade de participar de concursos, ganhar prêmios e reconhecimento.  

Sendo assim, tais campanhas proporcionam um futuro  melhor para essas crianças, visto 

que terão como construir opinião, se tornarem boas escritoras e cidadãos críticos, expressando 

assim usa visão de mundo.  

Ler é uma forma de compreender o mundo e tudo que está a nossa volta. Mas também 

é diversão, ler é diversão, ler é prevenir doenças degenerativas como mal de Parkinson, 

Alzheimer em que portadores dessas doenças ao se tornarem leitores revertem o caso. Ler é 

saúde.”  

 

Na análise linguística e textual, vamos observar que a escola brasileira tem como 

proporcionar mais qualidade ao ensino de leitura e escrita, pois os erros presentes nessa 

produção, como em outras, demonstram que não falta tanto assim. No entanto, é preciso 

sistematizar as aulas de Língua Portuguesa, além de manter uma organicidade para que os 

estudantes entendam adequadamente as estruturas de nosso idioma. Observemos nossos 

comentários.   
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ANÁLISE DOS ASPECTOS LINGUÍSTICOS 

Texto do Aluno Padrão Culto da Língua 

“Dia-a-dia” “Dia a dia” 

“Através” “Por meio de”  

“Com tanta informação e 

entretenimentos eletronicamente,” 

“Com tanta informação e entretenimentos 

eletrônicos,” 

“mal de Parkinson” “Mal de Parkinson” 

“se tornarem boas escritoras...” “tornarem-se boas escritoras,...” 

“mal de Parkinson, Alzheimer em que 

portadores...” 

“Mal de Parkinson e Alzheimer, cujos 

portadores...” 

ANÁLISE TEXTUAL 

“Ler é uma forma de compreender o 

mundo e tudo que está a nossa volta. 

Mas também é diversão, ler é diversão, 

ler é prevenir doenças degenerativas 

como mal de Parkinson, Alzheimer em 

que portadores dessas doenças ao se 

tornarem leitores revertem o caso. Ler é 

saúde.”  

 

Temos um exemplo de uso indevido do 

conector “em que” no lugar de “cujo”. É 

frequente essa permuta para muitos 

produtores de textos, porém melhor fica se 

o trecho tiver essa provável correção: “Ler 

é uma forma de compreender o mundo e 

tudo que está a nossa volta. Mas também é 

diversão; ler é diversão, ler é prevenir 

doenças degenerativas como Mal de 

Parkinson e Mal de Alzheimer, cujos 

portadores, quando se tornam leitores,  

revertem o caso. Ler é saúde.” 

 

Por meio da estratégia da estruturação argumentativa, nosso colaborador define a leitura 

e discorre acerca de vários aspectos dela. Esses subtemas não estão, diretamente, apresentados 

no texto-fonte, porém fazem ligação com o assunto geral – a leitura -, que é o tema da campanha 

pernambucana. O aluno conclui sua retextualização, focando a leitura em duas vertentes: 

diversão e prevenção.  



 

 

153 

O grau médio de previsibilidade em relação à informatividade se faz,  porque discorre, 

sem novidades, sobre a leitura, mas o texto acrescenta a relação leitura-saúde mental, como 

forma de prevenir doenças degenerativas.  

 

2 Considerações finais  

 

Nossa pesquisa mostra que é possível fazer um trabalho acerca da produção de textos 

em sala a partir das retextualizações. Assim, o docente pode apresentar um tema a partir do 

conteúdo de um gênero textual e depois pode explorar esse conteúdo em outros  gêneros  

textuais. Nossa pesquisa foi realizada em uma escola de ensino médio da rede federal de ensino 

com alunos de cursos profissionalizantes.   
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O ENSINO DA LÍNGUA MATERNA NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO: É 

POSSÍVEL ALFABETIZAR LETRANDO? 

 
 

Grazielle Aparecida de Oliveira FERREIRA (IFG/UnB) 1  
Vera Aparecida de Lucas FREITAS (FE/UnB) 2  

 
 
RESUMO: Esta investigação é parte da pesquisa de mestrado “Formação continuada de 
professores alfabetizadores na perspectiva do letramento: um (re) significar da prática 
docente?”. Abordamos neste estudo o ensino da língua materna, a prática sistemática de 
apropriação do sistema de escrita alfabética na perspectiva do letramento. Sendo assim, 
delineamos os conceitos de alfabetização, perpassando pelos métodos: sintéticos, analíticos e 
analíticos-sintéticos e de letramento. Além de apresentar as contribuições proporcionadas pelo 
uso dos gêneros textuais no processo de alfabetizar letrando. Para dissertamos sobre 
alfabetização e letramento, pautamos nos estudos de Soares (2001, 2003, 2004), Freire 
(1991), Galvão e Leal (2005), Cagliari (1998), Roazzi, Leal e Carvalho (1996) e Carvalho 
(2012). E para discorrermos sobre os gêneros textuais, aportamos em Marcuschi (2005) e 
Antunes (2002). Para finalizar este estudo, evidenciaremos a prática pedagógica de 
alfabetização e letramento de uma professora alfabetizadora da rede municipal de ensino de 
Anápolis-Goiás (professora colaboradora da pesquisa), demonstrando que os dados gerados 
por meio da observação participante, responde positivamente a pergunta proposital do título 
deste artigo – “Sim! É possível alfabetizar e letrar”. Por se tratar de uma pesquisa em 
educação que abarca o contexto da sala de aula, adotou-se como metodologia, a etnografia 
colaborativa. 
 
Palavras-chave: Alfabetização e Letramento. Gêneros textuais. Prática pedagógica. 
 
 
1 Contextualizando os conceitos de alfabetização e letramento 

1.1 Conceituando a alfabetização 

 

Historicamente, o conceito de alfabetização foi associado exclusivamente ao ensino 

das habilidades de decodificação (ler) e codificação (escrever), isto é, o processo de 

alfabetização era concebido como aquisição do sistema alfabético de escrita, das habilidades 

de leitura e escrita.  

                                                           
1 Mestre em Educação pela Universidade de Brasília (FE –UnB) – Brasília (DF), pedagoga/ orientadora 
educacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Cidade de Goiás (GO), Brasil. Email: 
grazielleclara2010@hotmail.com. 
2Professora Doutora do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade de Brasília (PPGE – UnB), 
Brasília (DF), Brasil. E-mail: verafr@globo.com. 
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Soares (2003) define a alfabetização como aprendizagem da técnica ou tecnologia da 

escrita, ou seja, domínio do código convencional da leitura e da escrita e das relações 

fonema/grafema. A autora ressalta que o termo alfabetização sempre foi entendido de uma 

forma restrita, limitada. Portanto, “a alfabetização é a ação de alfabetizar, de tornar alfabeto. E 

alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever” (SOARES, 2001, p. 31). 

Nesse contexto, é importante destacar que a alfabetização entendida como ato de 

codificar e decodificar foi materializada em sala de aula no fim do século XIX com a 

invenção dos métodos de alfabetização: sintéticos, analíticos e analíticos sintéticos. 

Os métodos sintéticos de alfabetização, também conhecidos como métodos 

tradicionais, são os precursores (pioneiros) na arte de alfabetizar. Caracterizam-se pelo 

processo da memorização das letras do alfabeto, sílabas, palavras soltas, frases e textos, 

ancorados na cartilha, o singular material didático-pedagógico. 

Segundo Galvão e Leal (2005, p.18): 

 
Os métodos sintéticos são os métodos que prevêem o início da aprendizagem 
a partir dos elementos estruturalmente “mais simples”, isto é, letras, fonemas 
ou sílabas, que, através de sucessivas ligações, levam os aprendizes a ler 
palavras, frases e textos. Ou seja, parte-se das unidades menores (letras, 
fonemas ou sílabas) para passar a analisar unidades maiores (palavras, 
frases, textos). Propostas de ensino baseadas nesses métodos partem do 
pressuposto de que a aprendizagem é mais fácil quando se parte das 
unidades mais elementares e simples (em geral sem sentido), para, em 
seguida, apresentar unidades inteiras e significativas. Ou seja, acredita-se 
que as coisas mais simples do ponto de vista lógico devem ser, também, 
mais simples do ponto de vista psicológico. 
 
 

Os métodos sintéticos receberam várias denominações como: método da soletração, 

método da silabação, método fônico, método da Abelhinha e A casinha feliz3. Cabe esclarecer 

que esses métodos são peculiares de um contexto sócio-histórico em que grande parte da 

população era analfabeta e as exigências sociais em relação à leitura e escrita eram mínimas. 

Não havia, nessa época, a intenção de formar grandes leitores e escritores na escola. Por essa 

razão, durante o processo de alfabetização, utilizava-se somente a cartilha como material 

didático-pedagógico para ensinar a ler e a escrever. 

Para Cagliari (1998, p. 65), 

                                                           

3 Ver em CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e Letrar: um diálogo entre a teoria e a prática. 9ª ed. 
Petrópolis – RJ: Vozes, 2012. 
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Alunos que são submetidos a um processo de alfabetização, seguindo o 
método das cartilhas (com livros ou não), são alunos que são expostos 
exclusivamente ao processo de ensino. O método ensina tudo, passo a passo, 
numa ordem hierarquicamente estabelecida, do mais fácil para o mais difícil. 
O aluno, seja ele quem for, parte de um ponto inicial zero, igual para todos, e 
vai progredindo, através dos elementos já dominados, de maneira lógica e 
ordenada. A todo instante, são feitos testes de avaliação (ditados, exercícios 
estruturais, leitura perante a classe), para que o professor avalie se o aluno 
“acompanha” ou se ficou para trás. Neste último caso, tudo é repetido de 
novo, para ver se o aluno, desta vez, aprende. Se ainda assim não aprender, 
repete-se mais uma vez, remanejam-se os alunos atrasados para uma classe 
especial, para não atrapalharem os que progrediram, até que o aluno, à força 
de ficar reprovado, desista de estudar, julgando-se incapaz. E a escola 
lamenta a chance que a criança teve e que não soube aproveitar. 

 

Percebe-se que, nas abordagens sintéticas de alfabetização, o processo de ensino e 

aprendizagem da língua materna, torna-se uma via de mão única, além de não levar em 

consideração à função social da leitura e escrita. Esse sentido bancário de educação, voltado 

basicamente para o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, 

dimensionados na cultura do silêncio foi fortemente criticado por Freire (2003). 

Os métodos analíticos ou métodos globais de alfabetização são considerados métodos 

modernos e revolucionários, pois partem do princípio de que o ensino do sistema de escrita 

alfabética deve ser iniciado do “todo” para as “partes” através de um processo contextualizado 

e significativo para o aluno. 

De acordo com Galvão e Leal (2005, p. 20), “os métodos analíticos propõem um 

ensino a partir das unidades significativas da linguagem, utilizando palavras, frases ou 

pequenos textos, para depois conduzir o processo de análise das partes menores que as 

constituem (letras e sílabas)”. 

Nesse sentido, Roazzi, Leal e Carvalho (1996, p. 9) ressaltam que: 

 

A análise das unidades mais simples e elementares das palavras não é feita 
fora do significado que estas partes contribuem para formar. Estes métodos 
se fundamentam no fato de que os mecanismos formais da leitura não são 
necessários nas fases iniciais, podendo até tornarem-se um obstáculo. Nessa 
abordagem, concebe-se que a habilidade da criança em extrair o sentido do 
mundo da escrita implicitamente a capacitará a utilizar seus mecanismos. A 
explicação lógica do método analítico é que a criança não reconhece que as 
letras representam unidades de sons, de forma que o inteiro conjunto de 
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letras é ensinado em sua totalidade como se representasse uma palavra 
específica. 

 

Os métodos analíticos ou globais também são antigos, no entanto, apenas alguns deles 

foram conhecidos e divulgados em nosso contexto educacional. Segundo Carvalho (2012), 

são estes: Método de contos; Método Ideovisual de Decroly; Método Natural Freinet; Método 

Natural; Método da palavração e Método Paulo Freire4:  

É importante esclarecer, que a abordagem de ensino defendida por Freire é destinada à 

alfabetização de jovens e adultos. E que ela não é um método. Para o autor, a alfabetização é 

vista como instrumento de conscientização humana. 

Vale ressaltar que nos métodos analíticos, as tradicionais cartilhas não são utilizadas 

como material didático-pedagógico, devido sua artificialidade e a falta de relação com a 

realidade social de crianças, jovens e adultos.  

Nos métodos analítico-sintéticos, conhecido também como método misto, o ensino da 

leitura e escrita “partem de um processo que começa em um estágio de conhecimento global 

(palavras, frases, textos), para, logo em seguida, passar a um estágio analítico-sintético, 

caracterizado pela decomposição das palavras em letras ou em sílabas” (GALVÃO; LEAL, 

2005, p.23). 

Segundo Roazzi, Leal e Carvalho (1996, p. 13 -14),  

 

Os métodos analítico-sintéticos derivam de um modelo de aprendizagem 
que, apesar de partir de conjuntos complexos da língua escrita, como 
palavras ou frases breves, focaliza sua atenção, de forma mais específica, nas 
fases de análise síntese. Do ponto de vista cognitivo, estas fases são 
consideradas como as mais complexas e difíceis para a criança. 
Consequentemente, estas fases de análise-síntese devem ser, dentro dessa 
perspectiva metodológica, organizadas de forma sistemática sem deixá-las à 
mercê de descobertas ocasionais e espontâneas por parte das crianças. As 
crianças são guiadas de forma intencional, através de exercícios sistemáticos 
e de ajuda direta. Na prática, é necessário que sejam escolhidas algumas 
palavras, frases ou textos simples, cuja análise, comparação e síntese, 
praticadas simultaneamente desde o começo, devem fazer conhecer à 
criança, na sucessão desejada, os elementos da língua que lhe permitem 
aprender o mecanismo da leitura. 

 

                                                           

4 Ver em CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e Letrar: um diálogo entre a teoria e a prática. 9ª ed. 
Petrópolis – RJ: Vozes, 2012. 
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Os métodos Le sablier de Giséle Prefontaine (1969), o método elaborado por Correl, 

em 1967, o método organizado por Kratzmeier (1971), o método Language experience 

approach criado por Sullivan (1986), são exemplos de métodos analítico-sintéticos 

(GALVÃO; LEAL, 2005).  

Não podemos esquecer que independente da didática de alfabetização defendida e 

desenvolvida pelo professor alfabetizador em sala de aula, o processo de aquisição do sistema 

alfabético-ortográfico de escrita tem sua especificidade, que não pode ser perdida ou negada. 

É necessário e fundamental a garantia da apropriação do código escrito pelos alunos.   

 

1.2 Conceituando o letramento 

 

A partir da década de 1980, aconteceu um histórico movimento de transformação no 

campo da alfabetização escolar no Brasil, tanto na dimensão teórica quanto na dimensão 

pedagógica. A concepção de alfabetização “entendida como processo de aquisição e 

apropriação do sistema de escrita, alfabético e ortográfico” (SOARES, 2004, p. 16), passou a 

ser questionada e avaliada.  

Os estudos realizados sobre o impacto social do modelo tradicional de alfabetização 

apontou a necessidade de agregar a esta área do conhecimento as contribuições de outras 

áreas, tais como: psicologia, linguística, sociolinguística, psicolinguística, entre outros, para 

atender as exigências das práticas sociais da leitura e escrita na sociedade contemporânea. 

Em 1990, na Conferência Mundial sobre Educação para Todos realizada na Tailândia, 

o termo alfabetização teve seu sentido ampliado, passando a ser entendido como instrumento 

para a inserção e a participação do sujeito na construção da própria cultura. Essa nova 

proposição de alfabetização refere-se à aprendizagem da leitura e escrita como possibilidade 

de acesso ao mundo do conhecimento, produzido socialmente e historicamente.  

De acordo com Soares (2003), o sentido ampliado da alfabetização, o letramento, 

designa práticas de leitura e escrita. A entrada da pessoa no mundo da escrita se dá pela 

aprendizagem de toda a complexa tecnologia envolvida no aprendizado do ato de ler e 

escrever, entretanto o aluno precisa saber fazer uso e envolver-se nas atividades de leitura e 

escrita. Para entrar nesse universo do letramento, ele precisa apropriar-se do hábito de buscar 
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um jornal para ler, de frequentar revistarias, livrarias e, com esse convívio efetivo com a 

leitura, apropriar-se do sistema de escrita. 

Nesse sentido, Freire (1991) recomenda que o ensino escolar deve voltar-se para a 

transformação social do sujeito aprendiz em sujeito cidadão. Em sua proposta de 

alfabetização, o autor assegura um processo de ensino e aprendizagem voltado para a 

libertação e emancipação, por meio de uma prática sociocultural de uso da língua escrita. 

Soares e Freire apresentam um posicionamento semelhante no que se refere à 

alfabetização e o letramento, acordando que não é suficiente apenas o domínio da tecnologia 

da escrita, mas o entendimento das múltiplas possibilidades de seu uso na sociedade. 

Na perspectiva de compreender os impactos do letramento no processo de 

alfabetização, é importante elucidar que o conceito de letramento foi abordado na educação 

brasileira na segunda metade dos anos 80 com Kato (1986) e Tfouni(1988) 

Posterior a esse momento, a articulação entre alfabetização e letramento se difundiu no 

nosso meio educacional, sendo referenciados nas publicações e entrevistas de especialistas da 

área. Em 1995, o termo letramento recebe destaque no livro organizado por Kleiman: Os 

significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita.  

Soares (2001, p.35) esclarece que o termo letramento é uma tradução da palavra 

inglesa literacy. Para a autora, o letramento é o “resultado da ação de ensinar e aprender as 

práticas sociais de leitura e escrita” (SOARES, 2001, p. 39). 

Outro aspecto importante para a compreensão do termo letramento associado à 

alfabetização, a ser considerado, é a adoção dos conceitos de alfabetismo funcional e 

analfabetismo pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(Unesco). Em 1958, a organização definia como alfabetizada a pessoa capaz de ler e escrever 

um enunciado simples ligado ao seu dia a dia. Vinte anos mais tarde, a mesma Unesco 

caracteriza como individuo alfabetizado funcionalmente o sujeito capaz de dominar a leitura, 

a escrita e as habilidades matemáticas em seu contexto social. 

Compreende-se que diante desse novo contexto, o letramento matemático ou 

numeramento, até então não citado, incorpora-se à definição. 

Entendemos então, que numa sociedade letrada o indivíduo precisa envolver-se 

efetivamente nas práticas que envolvem as habilidades de ler e de escrever de seu dia a dia.  
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2 Os gêneros textuais em sala de aula 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN de Língua Portuguesa para o ensino 

fundamental, orientam que as práticas de ensino de língua materna nas escolas devem ter 

como aporte pedagógico os gêneros textuais orais e escritos, tendo como finalidade o 

desenvolvimento da criticidade dos alunos frente à linguagem e a outras demandas sociais. 

 
A escola deverá organizar um conjunto de atividades que possibilitem ao 
aluno desenvolver o domínio da expressão oral e escrita em situações de uso 
público da linguagem, levando em conta a situação de produção social e 
material do texto (lugar social do locutor em relação ao(s) destinatário(s) e 
seu lugar social; finalidade ou intenção do autor; tempo e lugar material da 
produção e do suporte) e selecionar, a partir disso, os gêneros adequados 
para a produção de texto e a leitura, operando sobre as dimensões 
pragmática, semântica e gramatical. (PCN - Ensino Fundamental II, 1998 p. 
49) 

 
Segundo Antunes (2002, p. 67), mesmo após a orientação dos PCN em relação ao 

processo de ensino da leitura e escrita no contexto escolar, “continuou-se a fazer mais ou 

menos o que se fazia antes. Só que agora as palavras e as frases estudadas já não eram trazidas 

ao acaso, mas retiradas de textos”. Isto é, os gêneros textuais introduzidos no contexto escolar 

passaram a servir como pretexto para continuar ensinando conteúdos como: dígrafos, 

substantivos, adjetivos, verbos etc. 

Essa realidade revela que não adianta o professor levar para sala de aula, jornais, 

revistas, gibis, folhetos de lojas etc. e continuar desenvolvendo os mesmos procedimentos 

metodológicos. Para ensinar a ler e a escrever na perspectiva do letramento é fundamental que 

o docente adote certas posturas, de modo que sua prática pedagógica seja conduzida para a 

formação de um indivíduo participante de uma sociedade letrada. 

Sendo assim, compete a esse ator a realização de um processo de ensino da língua 

aportado no uso dos gêneros textuais, mas que utilize didáticas e estratégias de ensino que 

possibilitem situações de aprendizagem próximas aos usos reais da leitura e escrita. 

De acordo com Marcuschi (2005, p. 19): 

 
[...] gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à 
vida cultural e social [...] contribuem para ordenar e estabilizar as atividades 
comunicativas do dia-a-dia. [...] Caracterizam-se como eventos textuais 
altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados as 
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necessidades e atividades sócio-culturais, o que é facilmente perceptível ao 
se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação a 
sociedades anteriores à comunicação escrita. 

 

Nesse sentido, entende-se que na escola o trabalho deve ser realizado com os 

diferentes gêneros textuais, os gêneros escolares e os gêneros de circulação social, 

proporcionando aos alunos a ampliação de seu repertório. Buscando sempre a reflexão sobre a 

composição e a funcionalidade dos gêneros, condição essencial para que o aluno tenha acesso 

às práticas de produção, de uso e consumo de textos que circulam em diferentes esferas 

sociais.  

Antunes (2002, p.71) elenca alguns benefícios de se conduzir o processo de ensino, 

tendo como eixo orientador os gêneros textuais: 

 
a) a apreensão dos “fatos linguísticos-comunicativos” e não o estudo de 
“fatos gramaticais”, difusos, virtuais, descontextualizados, objetivados por 
determinações de um “programa” previamente fixado e ordenado desde as 
propriedades imanentes do sistema lingüístico;  
b) a apreensão de estratégias e procedimentos para promover-se a adequação 
e eficácia dos textos, ou o ensino da língua com o objetivo explícito e 
determinado de ampliar-se a competência dos sujeitos para produzirem e 
compreenderem textos (orais e escritos) adequados e relevantes;  
c) a consideração de como esses procedimentos e essas estratégias refletem-
se na superfície do texto, pelo que não se pode, inconsequentemente, 
empregar quaisquer palavras ou se adotar qualquer sequência textual;  
d) a correlação entre as operações de textualização e os aspectos pragmáticos 
da situação em que se realiza a atividade verbal;  
e) a ampliação de perspectivas na compreensão do fenômeno linguístico, 
superando-se, assim, os parâmetros demasiados estreitos e simplistas do 
“certo” e do “errado”, como indicativos da boa realização linguística. 

 
 

Desse ponto de vista, o direcionamento do trabalho do professor é determinante para 

que o aluno construa conhecimentos e adquira habilidades que o inclua em seu contexto 

sócio-histórico e cultural. 

 

3 Metodologia de pesquisa: etnografia colaborativa  

 

Por este estudo se tratar de uma pesquisa em educação que envolve a prática 

pedagógica de uma professora alfabetizadora em sala de aula, adotou-se como metodologia, a 

etnografia colaborativa. O fato da professora alfabetizadora, sujeito colaborador desta 
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pesquisa, ter tido a constante colaboração e o apoio das pesquisadoras, configura o que 

defendemos, esta pesquisa têm caráter colaborativo. 

Para descrever a origem da pesquisa etnográfica, aportamos em André (2012) e Lüdke 

e André (2012) que destacam que a etnografia é uma perspectiva de pesquisa tradicionalmente 

usada pelos antropólogos e sociólogos, que a utilizam para estudar a cultura de um grupo 

social. Ainda, segundo as autoras, etimologicamente a etnografia significa descrição cultural. 

Esse tipo de investigação ou modalidade de pesquisa permite uma grande aproximação 

do contexto escolar, compreendendo sua organização, “como operam no seu dia a dia os 

mecanismos de dominação e de resistência, de opressão e de contestação ao mesmo tempo em 

que são veiculados e reelaborados conhecimentos, atitudes, valores, crenças, modos de ver e 

de sentir a realidade e o mundo” (ANDRÉ, 2012, p.41). 

Bortoni-Ricardo (2008, p.49), afirma que o objetivo da pesquisa qualitativa em sala de 

aula, em especial a etnografia, é o desvelamento do que está dentro da “caixa preta” no dia a 

dia dos ambientes escolares, identificando processos que, por serem rotineiros, tornam-se 

“invisíveis” para os atores que deles participam. 

Corroborando com as autoras acima mencionadas, Severino (2007, p. 119) aponta que 

a pesquisa etnográfica visa compreender, na sua cotidianidade, os processos do dia a dia em 

suas diversas modalidades. Trata-se de um mergulho no microssocial olhado com uma lente 

de aumento. 

Por essas razões, aportamos na etnografia colaborativa para desenvolver a nossa 

pesquisa em educação.  

 

3.1 Procedimento de coleta de dados – Prática pedagógica do professor alfabetizador 

 

Para atender as especificidades da pesquisa em sala de aula - pesquisa da prática 

pedagógica do professor alfabetizador, fizemos uso da observação participante.  

Segundo Severino (2007, p. 120) na observação participante: 

 

O pesquisador realiza a observação dos fenômenos, compartilha a vivência 
dos sujeitos pesquisados, participando, de forma sistemática e permanente, 
ao longo do tempo da pesquisa, das suas atividades. O pesquisador coloca-se 
numa postura de identificação com os pesquisados. Passa a interagir com 
eles em todas as situações, acompanhando todas as ações praticadas pelos 



 

 

165 

sujeitos. Observando as manifestações dos sujeitos e as situações vividas, vai 
registrando descritivamente todos os elementos observados bem como as 
análises e considerações que fizer ao longo dessa participação. 
 

No mesmo sentido, André (2012, p. 41) ressalta que por meio da observação 

participante: 

[...] é possível documentar o não documentado, isto é, desvelar os encontros 
e desencontros que permeiam o dia a dia da prática escolar, descrever as 
ações e representações dos seus atores sociais, reconstruir sua linguagem, 
suas formas de comunicação e os significados que são criados e recriados no 
cotidiano do seu fazer pedagógico. 
 

Por tudo isso, a observação participante atendeu as nossas necessidades enquanto 

professoras pesquisadoras colaboradoras do processo de ensino e aprendizagem da língua 

materna.  

 

4. É possível alfabetizar letrando?  

4.1 Os contos infantis em sala de aula – Conte, reconte e encante seus alunos 

 

A sequência didática que será apresentada foi desenvolvida por uma professora 

alfabetizadora da rede municipal de educação de Anápolis, Goiás, com crianças de 6/7 anos 

do 2º ano do ciclo de alfabetização, no decorrer do segundo semestre de 2013. A escola situa-

se na região norte da cidade, considerada uma região violenta pelos altos índices de 

criminalidade. É necessário destacar que a turma compunha-se por 25 alunos, sendo que 

apenas um aluno não estava no nível de escrita alfabética. 

· Se criança governasse o mundo – Sequência didática  

A escolha pelo conto infantil Se criança governasse o mundo, de Marcelo Xavier, não 

foi casual. Como a professora estava trabalhando a temática Direito das crianças, buscou-se 

um conto que relacionasse ao tema e que ao mesmo tempo abarcasse os conteúdos previstos 

nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história, educação 

religiosa e artes. Além de apresentar de maneira encantadora e lúdica a história narrada. 
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Figura 1: Objetivos da Sequência Didática (SD) (Fonte: professora alfabetizadora colaboradora) 

 

 
Figura 2: Sequência Didática – Desenvolvimento (Fonte: professora alfabetizadora colaboradora) 
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Para analisarmos a sequência didática em sala de aula, elaboramos o quadro síntese 

que segue abaixo, levando em consideração os eixos de ensino, os procedimentos didáticos 

(Passo a passo) e os recursos pedagógicos (Material didático) utilizados pela professora 

alfabetizadora.  E posteriormente sistematizamos algumas observações sobre o processo de 

ensino e aprendizagem referente à sequência desenvolvida.  

 

Quadro 1 – Síntese: Sequência didática  

 

Eixos de ensino 

Procedimentos didáticos  

Passo a passo 

Recursos Pedagógicos 

Material didático 

 

Leitura 

Oralidade 

1º momento: 
· Leitura e conversa sobre o conto, seu 
assunto principal, suas características e 
formas. 
· Exploração visual do livro: capa, 
contracapa e imagens do livro. 

 

Livro Infantil “Se criança 

governasse o mundo” – Marcelo 

Xavier 

Leitura 

Escrita  

Produção  

2º momento: 

· Construção de lista coletiva sobre 

os assuntos tratados no livro. 

Quadro/giz 

Caderno/lápis/borracha 

 

 

Análise  

linguística 

3º momento 

· Atividade escrita sobre as 

características do livro trabalhado 

com reflexão sobre o sistema de 

escrito alfabético, separação de 

silabas e produção de frases. 

 

 

 

Atividade xerocada 

Fonte: Elaboração própria a partir da observação em sala de aula – 0ut/2013. 

 

· Algumas observações 
 

a) Eixo leitura e oralidade: No momento da acolhida, a leitura tornou-se “mágica”, a 

professora criou um clima especial de curiosidade sobre o livro. O que tornou a atividade 

mais interessante para os alunos, proporcionando um mergulho na narrativa. 

No período em que precedeu o conto da história, a professora suscitou por meio de 

perguntas prévias o levantamento de hipóteses sobre a temática, permitindo aos alunos que 

fizessem antecipações, prevendo algumas ações que poderiam acontecer no decorrer do conto. 

Esse foi um momento muito rico, pois os alunos puderam expressar suas opiniões 

concordando ou não com a opinião do colega, aguçando também a imaginação. Em seguida, 
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na roda de conversa, os alunos puderam dialogar com a professora sobre a confirmação ou 

não das hipóteses levantadas. 

b) Eixo leitura, escrita e produção: A atividade de construção da lista com os 

principais assuntos trabalhados no livro foi coletiva. Os alunos entraram em contato com mais 

um gênero textual, gênero muito usual no dia a dia. 

Antes da produção escrita da lista, a professora realizou uma breve explicação sobre a 

finalidade, à funcionalidade e as características desse gênero, reforçando o conteúdo já 

trabalhado em sala de aula. Este momento foi muito proveitoso, os alunos lembraram até da 

lista de aniversário de uma coleguinha da turma, produzida por eles. 

No momento da construção da lista, a professora foi à escriba, porém os alunos foram 

dizendo como se escreve cada palavra, destacando letras iniciais, finais, sílabas (consoante + 

vogal, vogal + vogal), quantidade de letras e sílabas, a palavra maior e a menor, semelhanças 

e diferenças na escrita das palavras. Essa análise linguística permitiu aos alunos uma maior 

reflexão e compreensão do sistema de escrita alfabética. 

Todos os alunos participaram ativamente da atividade, especialmente o aluno ainda 

não alfabético, inclusive indicando um assunto para compor a lista. Na hora da escrita do 

assunto, este aluno foi ajudado pelos colegas. 

c) Análise linguística: Após todo trabalho coletivo realizado, os alunos foram 

desafiados a resolver individualmente a atividade escrita que estava xerocada. Logo na 

questão 1 foram provocados a organizar o título do conto infantil, que estava escrito sem 

espaços entre as palavras, ou seja, a escrita do título estava segmentada.  

Essa atividade exigiu que os alunos refletissem sobre as regras do sistema de escrita: 

como as palavras são ordenadas em uma frase, onde começa e termina. Alguns alunos tiveram 

dificuldade em entender que algumas palavras são compostas por uma ou duas letras apenas, 

como no caso das palavras “SE” e “O”. 

Quando os alunos buscavam a intervenção da professora eram convidados a 

pronunciar novamente o título do conto. Essa era uma das pistas de aprendizagem que a 

professora utilizava. 

A questão 2 estava ligada diretamente à questão 1, uma vez que foi uma análise mais 

detalhada do título. Todas as respostas dependiam da reescrita do título. Os alunos ficaram 

apreensivos com a questão, quando percebiam que suas respostas se diferenciavam. Nessa 
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questão foram trabalhadas as letras do alfabeto, vogais, consoantes e numerais de forma 

contextualizada e significativa. 

A questão 3 foi bem subjetiva por ser uma questão aberta. Os alunos puderam 

expressar sua opinião usando a linguagem escrita e imagética. A produção escrita exigiu que 

os alunos lançassem mão de seus conhecimentos quanto à estrutura de uma frase (letra 

maiúscula, minúscula e pontuação). Foi um momento também que puderam abusar da 

criatividade e da imaginação para escrever e ilustrar. 

Quando terminavam a elaboração da “atitude como governador do mundo”, as 

crianças iam até a mesa da professora para verificar se escreveram corretamente. A 

intervenção individual permitiu que cada um avançasse na aprendizagem da tecnologia da 

escrita. 

Para finalizar a atividade, foi realizada a correção coletiva no quadro, onde todos 

novamente se envolveram. No decorrer da correção, a professora pontuou alguns 

questionamentos referentes às atitudes que os alunos iriam tomar se governassem o mundo, 

oportunizando, assim, mais um momento de dialogo. 

 Será que sua atitude iria promover o bem no mundo? 

 Quais seriam os benefícios dessa atitude para as pessoas? 

 Se fosse hoje, essas atitudes promoveria uma vida melhor para as pessoas? 

Nessa interação, os alunos tiveram a oportunidade de avaliar suas respostas e as dos 

colegas, fazer a correção ortográfica, refletir sobre o erro e a partir dele construir novos 

conhecimentos. 

 

5 Algumas considerações 

 

O trabalho desenvolvido pela professora do 2º ano demonstra o seu compromisso com 

a alfabetização e o letramento de seus alunos. Ela nunca demonstrou estar chateada ou 

cansada da docência. Em todos os momentos procurou envolver todos os alunos nas 

atividades propostas, sem distinção, proporcionando momentos significativos de 

aprendizagem por meio dos diálogos e reflexões sobre as produções escritas. 
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Em nenhum momento houve a realização de um trabalhado de alfabetização na 

perspectiva dos métodos sintéticos, com um ensino mecânico e fragmentado: agora é hora de 

aprender o alfabeto, depois escrever palavras, produzir frases e assim por diante. 

Alguns aspectos foram muito importantes na relação professor-aluno, que devem ser 

considerados como: afetividade, respeito, cumplicidade, amizade, honestidade e lealdade. É 

importante dizer que os objetivos propostos foram alcançados. 

Portanto, alfabetizar e letrar em sala de aula é um complexo desafio, mas, através de 

um ensino contextualizado e significativo,  é possível e necessário. 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ENSINO DE PORTUGUÊS LE/L2 

EM CONTEXTOS DIFERENCIADOS 

 
 

Giuliano Pereira de Oliveira CASTRO (UFG)1 
 
 
RESUMO: O objetivo desta pesquisa é analisar como os docentes de Português como Segunda 
Língua utilizam textos multimodais presentes em materiais didáticos desta área. O estudo é 
fundamentado na Análise Crítica do Discurso e na Semiótica Social. Para analisar os dados foram 
aplicados os princípios da pesquisa qualitativa que norteiam o trabalho. Pela análise do corpus, 
foi possível verificar que os professores não realizam um trabalho sistematizado com os textos 
multimodais e por isso, alguns estereótipos brasileiros podem ser reforçados através dos materiais 
didáticos. Os resultados apresentados mostram a importância do conhecimento da teoria da 
multimodalidade para a realização crítica de trabalho docente e contribui para a melhora do 
ensino de português como segunda língua. 
 
Palavras-chave: Texto multimodal. Teoria da multimodalidade. Análise do discurso. Ensino de 
português. 
 
 
1. Introdução 

 

Situar as atividades lingüísticas significa realizar um estudo de acordo com a proposta das 

ciências sociais críticas que, por sua vez, assumem a vida social como sendo construída por meio 

de “práticas”. De acordo com Chouliraki & Fairclough, (1999, p.21):  

 

as “práticas” são formas habituais, atreladas a lugares e tempos 

particulares, nos quais as pessoas aplicam recursos  (materiais ou 
simbólicos) para agir juntos no mundo. Práticas são construídas por meio 
da vida social – nos domínios especializados da economia e da política, 
especialmente, mas também no domínio da cultura, incluindo a vida 
diária.  

 

A vantagem de focar sobre práticas sociais é que elas constituem ponto de conexão entre 

estruturas abstratas, seus mecanismos e eventos concretos – como a linguagem em suas diversas 
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formas de realização. Assim é que, por meio da proposta da Análise de Discurso Crítica, 

pretendemos elucidar aspectos referentes ao papel das práticas em sala de aula que envolvam 

textos multimodais presentes em livros didáticos de língua de português como língua estrangeira, 

com o objetivo de investigar a forma como esses textos podem determinar o tipo de abordagem 

de docentes dessa área, pois é esse profissional que apresenta ao aluno estrangeiro, diferentes 

visões de mundo, que serão trabalhadas com o auxílio dos livros didáticos.  

Ter conhecimento crítico sobre as várias formas de realização da língua significa realizar 

trabalho estruturado e consciente com textos de natureza diversificada, prerrogativa do docente 

de língua estrangeira, razão pela qual pretendemos empreender investigação sobre os processos 

constitutivos dessas práticas sociais, desvelar suas ideologias, que são, na verdade, representações 

discursivas de uma das áreas do ensino.  Nesse sentido, o presente trabalho é uma investigação 

acerca do discurso e da praxis de professores de português para estrangeiros em formação 

continuada, na Universidade de Brasília e, mais recentemente, na Universidade Federa de Goiás. 

 

2. Percurso metodológico 

 

Esquematizamos os passos metodológicos a serem adotados nesta pesquisa de acordo 

com a proposta de Taylor e Bogdan (1998): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificação do problema:  
aplicação da multimodalidade em língua estrangeira 

2. Estudos teóricos: perspectiva discursiva crítica 

3. Coleta de dados: entrevistas com professores de PLE 
 

4. Análise de dados: transcrição e análise das entrevistas e das 
observações em sala de aula 

5. Possíveis respostas 
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O método qualitativo foi escolhido para a análise dos dados. Acreditamos ser este o mais 

apropriado já que o trabalho se realiza com textos e visa à interpretação das realidades sociais por 

meio da realização e análise de entrevistas de profundidade. Além disso, por ser o texto o espaço 

de concretização dos sentidos do discurso, estes passam a ser a fonte de coleta de dados mais 

importante. É válido ressaltar a afirmação de Mainguenau (2001, p. 65) sobre o que seria texto 

em uma perspectiva mais atual: 

 

a diversificação das técnicas de gravação e de reprodução da imagem e do 
som vem modificando consideravelmente a representação tradicional do 
texto: este não se apresenta mais unicamente como um conjunto de signos 
sobre uma página, mas pode ser um filme, uma gravação em fita cassete, 
um programa em disquete, uma mistura de signos verbais, musicais e de 
imagens em um CD-ROM... 

 

Essa nova visão sobre o conceito de texto amplia o campo de atuação das pesquisas 

discursivas e, portanto, reflete-se em nossos objetivos, pois as entrevistas empreendidas passam a 

ser textos de igual relevância. Discutidas as etapas metodológicas, apresentamos, neste momento, 

de forma breve, os critérios de escolha das categorias de análise. 

Para a análise da ideologia, tomamos por base a proposta de John Thompson (1995). Para 

esse autor, a análise da ideologia pode ser feita por meio da aplicação do que chama de modus 

operandi. Assim, trabalhamos especificamente com dois deles: Legitimação, que apresenta as 

relações de dominação como legítimas, justas e dignas de apoio; e Fragmentação, que segmenta 

indivíduos e grupos sociais. Desses modos de operação, as seguintes estratégias foram 

selecionadas: racionalização e diferenciação. A racionalização é uma estratégia de Legitimação, 

em que o produtor constrói, de maneira simbólica, uma cadeia de raciocínio que procura justificar 

um conjunto de relações sociais e com isso convencer uma audiência de que é digno de apoio. A 

diferenciação é estratégia de Fragmentação, onde as diferenças, distinções e divisões entre 

pessoas e grupos são enfatizadas, apoiando-se em características que os desunem e os impedem 

de construir um desafio efetivo às relações existentes. 
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3. Análise dos dados obtidos nas entrevistas  

 

A delimitação do tema teve início com a percepção do potencial significativo de uma 

abordagem crítica de docentes sobre textos multimodais em salas de aula de língua estrangeira e 

também de que a significação dos textos, hoje, não se apóia mais unicamente na modalidade 

escrita. Isso nos levou à busca de maneiras apropriadas de abordar o tema, devido à sua 

densidade. Dessa forma, como dito anteriormente, trabalhamos com entrevistas de profundidade 

a fim de determinar os tipos de abordagem que docentes de língua estrangeira adotam ao levar 

em conta os aspectos ideológicos de cada texto.  

Para tanto, as seguintes perguntas de entrevista foram adotadas:  

 

- O que o professor considera importante no trabalho com textos não verbais em sala de aula; 

- Que tipo de conhecimento o professor considera necessário para que o aluno possa entender 
textos do cotidiano (propagandas, textos jornalísticos...). 

 

Essas são perguntas que, entre outras, buscaram enfocar a perspectiva de trabalho textual 

em sala de aula de PLE, de acordo com o que o docente considera relevante, buscando, dessa 

forma, desvelar que ideologias permeiam o seu discurso. 

Por meio da aplicação das categorias propostas por Thompson, podemos tecer as 

seguintes considerações: 

 

Pergunta 1: E sobre as leituras dos textos 

não verbais, com imagens, o que você 

considera importante para trabalhar em sala 

de aula?  

 

Resposta 1: “... particularmente eu acho 

um pouco complicado. Que depende muito 

do nível do meu aluno. Normalmente a 

charge ou aqueles cartoons de Mafalda eles 

vêm com um texto subentendido, e esse 

subentendido, esse subliminar, o meu 

aluno, os estrangeiros, normalmente não 

conseguem captar”. 
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Pergunta 2:Que tipo de conhecimento você 

acha necessário para o aluno compreender 

textos do cotidiano (propaganda, texto 

jornalístico...)?  

Resposta 2: “...tudo que eu trabalhar com 

meus os alunos eu tenho que passar pra 

coordenação e a responsável pela revisão 

dos trabalhos em português muitas vezes 

barra muitos trabalhos...” 

 

 Sobre os trechos destacados na resposta 1, há ocorrência de legitimação por meio de 

racionalização, pois ao afirmar o quanto é complicado trabalhar com textos imagéticos a 

professora entrevistada revela a existência de uma perspectiva de texto verbal como sendo mais 

fácil de ser abordado, enquanto o texto composto por mais de uma semiose não seria muito 

“claro”. O que também revela falta de preparo para leitura de textos multimodais. Ainda 

verificamos a ocorrência de fragmentação por meio da diferenciação quando a professora afirma 

que os alunos estrangeiros não conseguem captar os sentidos construídos em textos do gênero 

charge ou cartoon, revelando, assim, as diferenças de entendimento das ideologias que permeiam 

o discurso por parte do estrangeiro que não consegue captar “os subentendidos”. Já na segunda 

resposta, verificamos, mais uma vez, a legitimação por meio da racionalização quando a 

professora procura justificar o fato de talvez não trabalhar com textos não-verbais por 

interferência da coordenação que barra muitos trabalhos que não tenham enfoque na “língua”, ou 

seja, na modalidade escrita. Isso demonstra que a falta de trabalho com textos multimodais tem 

origem no não-reconhecimento da diferença de construção de sentidos nesses textos. Ao colocar 

o trabalho multimodal em segundo plano, o professor e as instituições subestimam seus alunos ao 

diferenciá-los como um grupo incapaz de compreender textos não-verbais em segunda língua, o 

que, mais uma vez revela outra estratégia da ideologia: a fragmentação por meio da diferenciação 

do aluno estrangeiro. 

 

4. Proposta de trabalho multimodal em sala de aula de PLE  

 

Para demonstrar de maneira prática como o texto multimodal reflete diversas crenças de 

seu produtor e a importância de trabalho estruturado das várias semioses que o compõe, passamos 
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agora à apresentação sucinta dos modos semióticos envolvidos na composição textual à luz da 

Teoria da Semiótica Social de material retirado do livro de Grannier e Ribeiro (2001) para o 

ensino de PLE.  

De acordo com Kress e van Leeuwen (1996, p.374): 

 

é impossível interpretar textos prestando atenção somente na língua 
escrita, pois um texto multimodal deve ser lido em conjunção com todos 
os outros modos semióticos desse texto. 

 

Os autores propõem algumas categorias para a análise de imagens. Entre essas 

abordaremos especificamente a categoria dos Participantes Representados, e o Processo Narrativo 

Reacional. 

A categoria dos Participantes se divide em dois tipos: participantes representados e 

interativos. Neste caso trabalharemos apenas com os participantes representados, os quais são os 

objetos da comunicação (pessoas, lugares, coisas). São os participantes sobre os quais se está 

falando, escrevendo ou produzindo imagens.  

A categoria do Processo Narrativo ocorre quando participantes são conectados por um 

vetor, sendo dessa forma, representados como “fazendo algo para o outro”. Os processos 

narrativos se diferenciam de acordo com o tipo de vetor, o número e os tipos de participantes 

envolvidos. Iremos enfocar o Processo Narrativo Reacional, que se caracteriza quando o vetor é 

formado pela linha dos olhos, pela direção do olhar de um ou mais participantes representados. O 

participante que lança o olhar é chamado de reacter e deve ser necessariamente humano ou 

animal. 

Agora observemos o seguinte texto: 
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Por meio da análise dos elementos que compõe a imagem é possível verificar os seguintes 

pontos vislumbrados pela Teoria da Semiótica Social: 
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a) categoria dos participantes representados: meninas dançando, conversando e 

elementos que representam tanto o subúrbio que a autora se refere (o sobrado mal 

acabado) quanto a boa escola (com boa estrutura, paredes pintadas).  

Aqui observa-se que a imagem representa cenas reais e cotidianas da autora, mas a escolha dos 

participantes e o modo que eles estão representados não são neutros. Percebe-se que o produtor 

do texto quis enfatizar a diferença dos grupos não só pela modalidade escrita como também pela 

gramática visual. Isso pode ser visto pela maneira que as fotografias estão dispostas e pelo fundo 

contrastante de ambas, que revelam construções e condições diferentes. 

b) categoria do processo narrativo reacional: as setas mostram que as participantes 

(reacters) estão interagindo entre si, tanto na dança quanto na conversa o olhar é 

direcionado para outro agente.   

Os aspectos ideológicos que permeiam os textos multimodais podem vir a ser 

naturalizados na fala do aluno caso o professor não realize um trabalho adequado com esse tipo 

de texto. Cabe ao docente apresentar aos alunos diferentes visões de mundo que são trabalhadas 

com o auxílio dos livros didáticos e que os auxiliam na formação de crenças e valores. Por esse 

motivo, o professor de língua estrangeira deve ter consciência da importância do trabalho 

estruturado e consciente com textos de natureza diversa e assim evitar o reforço de determinados 

estereótipos sobre a cultura brasileira por parte dos alunos. 

Com as novas regras da era do argumento visual, em que os sentidos são construídos por 

meio da utilização simultânea de várias modalidades, é fundamental que os professores conheçam 

a teoria da multimodalidade para que possam sistematizar o trabalho em sala de aula e 

consequentemente contribuir para a melhora do ensino de português para estrangeiros. 
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RESUMO: O estudo em questão pretende analisar como os estudiosos, na perspectiva 
funcionalista, abordam e descrevem em suas teses e dissertações as orações hipotáticas 
adverbiais temporais e, a partir disso, propor sugestões didáticas para que o professor ensine as 
orações de forma significativa, visto que o ensino da língua em funcionamento tem trazido 
maiores resultados para que o estudante possa interpretar e produzir textos de forma eficaz. A 
escola, que é uma instituição formadora de cidadãos críticos por meio do conhecimento 
sistematizado, deve apropriar-se de instrumentos que trabalhem, não apenas as habilidades de 
leitura e escrita, mas a reflexão dos conteúdos propostos, ideia que se coaduna ao aparato 
teórico funcionalista e aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), (1998, p. 32), segundo os 
quais “[e]spera-se que o estudante amplie o domínio do discurso nas diversas situações 
comunicativas, na qual proverá a participação efetiva no exercício da cidadania.”. Conforme 

Neves (2008), não se trata de deixar de trabalhar a gramática. A proposta é uma reflexão acerca 
do modo como ela vem sendo trabalhada na escola. Por isso, enfatiza-se neste projeto, o estudo 
das orações hipotáticas adverbiais temporais, que fuja à Nomenclatura Gramatical Brasileira 
(NGB), que propõe uma análise mecânica das orações. 
 
Palavras-chave: Funcionalismo. Orações adverbiais temporais. Linguagem. 
 
 
1 Introdução 

 

A prática do uso da língua implica, por parte dos falantes, a consciência de que existe 

uma norma a ser seguida, a linguística e a disciplina gramatical escolar devem andar juntas, é 

evidente que renovações no ensino se deve a teoria linguística, e que a gramática escolar deve 

produzir reflexões sobre a linguagem, com o objetivo de melhorar o desempenho linguístico 

dos alunos em sintonia com os contextos reais de uso. Tendo como auxílio a gramática, mas 

não como um sistema linguístico repugnante, mas como uma norma-padrão que pode ser 

trabalhada a favor do êxito no exercício da linguagem. 
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O estudo funcional considera a língua como uma entidade não suficiente em si, Neves 

(2008), para os funcionalistas a língua é vista como um processo dinâmico vinculado aos 

contextos reais de uso. Busca-se um ensino voltado para um estudo mais amplo que considera 

a estrutura e o processo de construção textual, longe de uma visão puramente normativa, por 

isso, entendemos que há a necessidade de um estudo funcional que contemple a realidade 

linguística e observe efetivamente a intencionalidade dos usos das orações que são movidas 

pelo contexto situacional de acordo com a orientação argumentativa que o usuário da língua 

deseja utilizar em seu discurso. 

Partindo dos pressupostos mencionados acima, esta investigação tem como foco de 

análise os documentos bibliográficos dos pesquisadores que abordam e descrevem em suas 

teses e dissertações o ensino das orações hipotáticas adverbiais temporais, na perspectiva 

funcionalista e, a partir disso, propor uma sequência didática para que os professores 

transmitam os conhecimentos acerca das orações hipotáticas adverbiais temporais de forma 

significativa, visto que o ensino da língua em funcionamento tem trazido maiores resultados 

para que o estudante possa interpretar e produzir textos de forma eficaz. 

Assim, além dos objetivos que serão explicitados posteriormente, este estudo visa a 

contribuir com o desenvolvimento dos estudos relacionados ao funcionalismo, proporcionando 

um novo olhar sobre alguns fatores pouco explorados nesta área. Oliveira (2007) propõe que o 

ensino da gramática considere o seu continuum, em que cada classe gramatical constitua traços 

dinamicamente organizados que não são partilhados igualmente por todos, Neves (2008) alerta 

para o fato de que a escola deve considerar a linguagem em funcionamento, o que implica em 

última análise, saber avaliar as relações entre as atividades de falar, ler e escrever, e Antunes 

(2010), mostra a importância de se manter um estudo flexível, aberto, amplo, que atinja o que 

é fundamental no uso da linguagem: sua função como meio de promover a interação entre as 

pessoas.  

 
2 Articulação de orações hipotáticas adverbiais temporais: um estudo funcional de 

sequência didática 

 

Existem questões de extrema importância em relação ao ensino da gramática nas 

escolas, como o fato de que não deve se restringir à prescrição de regras que resultam em uma 

taxonomia, mas estimular uma reflexão sobre a produção de sentidos e significados nos 
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processos textuais e comunicativos de forma a relacionar a gramática abordada em sala de aula 

ao uso efetivo da língua nas situações reais de comunicação.  Segundo Neves (2008), a estrutura 

considerada padrão, deve fazer parte do convívio das correntes atuais de ensino, observando-se 

também as variações no uso linguístico. 

Ainda há muito presente na escola brasileira o ensino de língua proposto a partir do 

estudo de nomenclatura que contempla uma gramática estática, utilizando-se de frases soltas e 

descontextualizadas, sem repensar outros modos de concepção de língua como interação social 

movida por intenções do falante de acordo com as condições de produção.  

O discurso atravessa a sintaxe, pois os níveis linguísticos se interagem e a gramática 

tem condições de expressar diferentes formas e significados.  Para que possamos analisar as 

orações é preciso estudar os gêneros, como funcionam as orações em determinado gênero 

discursivo, as teorias que subjaz essas orações que vão mostrar o caminho para se construir uma 

sequência didática que aborde as diferentes maneiras de expressão de determinada categoria 

gramatical. 

As orações são rotuladas como coordenadas e subordinadas, segundo Sacconi (2004, 

p. 281; 284): 

 

Coordenação é o relacionamento de termos da mesma função sintática dentro 
da oração [...] Na coordenação há nexo semântico, mas não há nexo sintático 
entre as orações, porque no plano sintático não há dependência entre uma e 
outra. Subordinação ou Hipotaxe é o relacionamento de termos dependentes e 
também de orações dependentes dentro de um período. 
 

A coordenação é classificada como termo “independente” e a subordinação, o 

contrário, “dependente”. As independentes são aquelas orações que possuem sentido completo 

em cada argumento, e as dependentes as orações são totalmente ligadas para que seja possível 

a compreensão do seu sentido.  

Segundo a NGB, de acordo com o conectivo de cada oração, ou seja, de acordo com a 

conjunção que une essas orações, elas poderão ser classificadas em três tipos: orações 

substantivas, adjetivas e adverbiais, e além dessa classificação, elas também se dividem em 

outras categorias de acordo com a conjunção usada em cada situação. Como consequência 

disso, os alunos sentem a necessidade de decorar todas as conjunções que pertencem a essa ou 
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aquela subdivisão, e isso fica extenso, cansativo, mecânico e artificial, pois, o estudante precisa 

entender o sentido de cada conjunção na oração. 

O que percebemos, segundo a situação explicitada acima, é que a NGB nos mostra que 

o estudo das relações interoracionais é movido pelos conectivos classificatórios, porém, os 

estudos de propostas funcionalistas, que subjaz essa pesquisa, acrescente-se que definir as 

orações pautadando-se apenas nos significados das conjunções não são suficientes. Autores 

como (NEVES, 1993; PAIVA, 1995; SOUZA, 1996, 1997), têm demonstrado que nas orações 

temporais uma mesma conjunção pode adquirir nuanças particulares em diferentes contextos, 

conferindo "tonalidades" de sentido aos enunciados que o integram. 

O que se espera com esta pesquisa é que os objetivos didáticos funcionais propostos 

atinjam o âmbito da prática pedagógica e o educador consiga transmitir os ensinamentos ao 

aprendiz, para que ele transfira as regras gramaticais aprendidas em sala de aula para a realidade 

em que ele vive. O método de decorar e reter termos, que não fazem sentido no uso efetivo da 

língua materna, no dia a dia do educando, não permite que ele amplie as competências para 

transferir o conhecimento aprendido para os contextos de uso. 

O estudo tradicional reflete na produção textual dos estudantes e, na maioria das vezes, 

ao memorizar as orações como frases soltas, os estudantes não sabem como utilizá-las de forma 

adequada para um determinado efeito de sentido no texto.  

Valorizar os estudos funcionais da língua contempla o entendimento das funções 

atribuídas aos enunciados por meio da leitura e também de uma construção textual com sentido. 

Vejamos outro exemplo das diferentes significações em relação ao conectivo “porque”, 

retiradas da gramática contemporânea de Sacconi (2004, p.227, 228, 229, grifos do autor): 

 

(1) Não chore, porque será pior. 

(2) A menina chorou porque apanhou. 

(3) É preciso rezar porque não estoure nova guerra mundial. 

 

No exemplo da oração (1), a conjunção porque tem o valor explicativo, pois, explica 

o motivo para não continuar chorando. No exemplo da oração (2), tem-se o valor de causa, visto 

que a causa da menina estar chorando foi pelo fato de ter apanhado. Já no exemplo da oração 
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(3), expressa valor de finalidade, pois precisa rezar muito para que não aconteça nova guerra 

mundial, ou seja, será o resultado final se acaso não rezar. 

Como vimos, a conjunção porque pode ser interpretada como explicação, causa e 

finalidade, e como os aprendizes vão conseguir diferenciar? Digamos que a resposta que está 

proporcionalmente de acordo com a realidade da maioria das escolas da educação básica, seria 

a de que os estudantes são ensinados a decorar determinadas conjunções, em vez de entender o 

sentido e o propósito sintático, semântico e pragmático do seu uso nas diversas situações 

comunicativas em que a língua é dinamicamente instável e fluída no âmbito da interação social. 

Porém, os usos dos conectivos vão muito além do que a proposta tradicional apresenta, 

como dizem Oliveira et. al. (2007, p. 93 e 94): 

 

Para tanto, é preciso ir além do tratamento tradicional, fundamentado na 
concepção aristotélica, segundo a qual as classes gramaticais apresentam-se 
discretas, estáticas, absolutas e bem definidas, com contornos nítidos e sem 
hierarquização de seus constituintes; tal como quando lidamos, por exemplo, 
com substantivo, verbo, adjetivo, pronome, entre outros, como conjuntos 
fechados, sem interseções, sem difusões. De outro modo, é preciso considerar 
essas classes em seu continuum, no entendimento de que cada qual constitui 
um conjunto irregular, relativo e impreciso, dinamicamente organizado, cujos 
traços constitutivos não são partilhados igualmente por todos os seus 
membros. Esse último entendimento é o que permite assumir e trabalhar 
situações difusas, marginais, de migração categorial. (grifos do autor). 

 

A língua está intimamente ligada a um continuum, em que se move e muda a todo 

tempo, de forma dinâmica e precisamente organizada e impregnada de sentidos. O uso da língua 

está exposto à mudanças, e isso implica na necessidade de uma nova postura linguística que 

acompanhe essa evolução considerando a linguagem em movimento, estudos que analisem a 

estrutura argumental da pragmática via semântica para sintaxe.  

É crucial que se considere também, o ato de fala de seus usuários, a situação de fala 

em que o enunciador se encontra. Considerar os aspectos sociais, culturais e cognitivos dos 

falantes envolvidos na produção dos enunciados é considerar o espaço da identidade humana 

em que a língua seja a mais importante articulação da cultura. 

Conforme muitos estudos descritivos têm mostrado, as categorias gramaticais não 

estão fixas numa única função ou classe, e este fato se dá pela utilização de diversos recursos 
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linguísticos para garantir uma interação bem sucedida, em que falante e ouvinte, escritor e leitor 

se interajam com êxito.  

Evidências indicam que o desenvolvimento de subordinação se deu pela coordenação, 

devido ao aumento da capacidade cognitiva do falante em querer se expressar melhor em função 

da complexidade sociocutural e linguística. Diante disso, vimos que a língua está em constante 

movimento, como mostra Oliveira (2007), sendo assim, a necessidade de estudar a língua no 

ato de fala ganha proporções acerca das pesquisas científicas. 

Segundo Neves (2010, p. 133), “O estudo das orações deve retirar exemplos utilizados 

em situações comunicativas reais, a fim de mostrar que o falante utiliza de suas estratégias 

retóricas de produção”. Como afirma Neves, a combinação de orações e a sinalização 

linguística dessas combinações têm base em estratégicas retóricas de produção, isto é, a 

intencionalidade do falante é guiada a partir das condições de produção em que está inserido. 

A teoria funcionalista reconhece uma fluidez de zonas que perturbam as tradições categoriais 

rígidas, uma vez que está em função justamente das estratégias linguísticas de interações sociais 

que utilizam-se de uma língua dinâmica com propósitos comunicativos. 

Assim, as regras da tradição não dão conta dos vários usos linguísticos. Faz-se 

necessário uma proposta de ensino de língua para além da norma, considerando a 

multifuncionalidade da língua e os seus processos comunicativos.  

 

3  Hipótese e objetivos 

 

Enquanto aluna e hoje educadora, percebo a dificuldade que o estudante tem quando 

se trata de aprender gramática, no caso das orações subordinadas as suas denominações são 

mais extensas que as orações coordenadas, por isso a dificuldade de aprendizagem é ainda 

maior. Isso ocorre porque, com o intuito de tentar facilitar o ensino e o conhecimento, alguns 

professores ainda explicam para os alunos “decorarem” os conectivos que classificam tais 

orações, e essa não é a maneira mais apropriada, pois, como já havia mencionado, algumas 

conjunções têm o mesmo valor semântico e por isso podem pertencer a mais de um tipo de 

classificação.  

Este tema foi escolhido porque há críticas quanto à maneira como se aplica o ensino 

de gramática, especificamente das orações hipotáticas, e porque há a necessidade de transformar 
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o ensino de gramática em uma aprendizagem mais significativa, em que o aprendiz produza 

textos, interprete enunciados de forma satisfatória e compreenda que a língua é um fenômeno 

social e se adapta às pressões comunicativas em que é utilizada. 

A partir disso, surgiu o interesse de desenvolver um estudo bibliográfico para analisar 

como os estudiosos, de base funcionalista, têm abordado o ensino deste fenômeno em seus 

trabalhos, e buscar caminhos para que a abordagem se desvincula da concepção prototípica da 

linguagem com o intuito de facilitar o ensino-aprendizagem. 

 Este estudo busca lançar um olhar especificamente sobre a abordagem das orações 

hipotáticas adverbiais temporais, principalmente no que tange a contextualização ou não desses 

elementos linguísticos a partir da perspectiva da gramática funcional. Pretendo ainda a partir 

deste estudo bibliográfico, propor uma sequência didática que ofereça uma opção metodológica 

para o professor. 

Dessa forma, este projeto de pesquisa pretende responder os seguintes questionamentos: 

1) As estratégia de ensino dos professores no âmbito das orações hipotáticas adverbiais 

temporais é eficiente? 2) Em que os pesquisadores têm contribuído para que os usos das orações 

ultrapassem as categorizações prototípias e contemple a multifuncionalidade da língua e suas 

várias situações de uso? 3) É possível propor uma sequência didática a partir dos estudos já 

realizados sobre as articulações das orações hipotáticas adverbiais temporais?  

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar como estão sendo abordadas as orações 

hipotáticas adverbiais temporais nas teses e dissertações que contemplam este estudo e, por 

meio de investigação, contribuir com objetivos didáticos para o ensino de Língua Portuguesa a 

partir da descrição, análise e interpretação deste processo.  

Como objetivos específicos delimitam-se os seguintes: levantamento bibliográfico 

sobre assuntos pertinentes ao fenômeno; leitura do material; identificação das fontes e obtenção 

do arcabouço teórico das teses e dissertações que abordam as orações em estudo; analisar nos 

documentos bibliográficos, as descrições e opções de ensino sobre os vários usos das orações 

hipotáticas adverbiais temporais; estudar pressupostos teóricos sobre o ensino da gramática 

numa perspectiva funcionalista, estabelecendo um diálogo interpretativo com as teses e 

dissertações analisadas; estudar teoria de ensino de língua; constituir um corpo significativo de 

conhecimentos; propor uma sequência didática para o ensino médio que tenha um caráter 
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interpretativista e intervencionista a respeito do uso, funcionalidade e estruturação das orações 

hipotáticas adverbiais temporais.  

Assim, além dos objetivos mencionados anteriormente, esta investigação visa contribuir 

com o desenvolvimento dos estudos situados no campo da gramática funcional, uma vez que 

oferecerá não só uma forma de repensar o ensino de gramática no contexto educacional em 

questão, mas um novo olhar sobre aspectos abordados em outras pesquisas.  

Como alerta Antunes (2010), precisamos ser capazes de ir descobrindo, de ir inventando 

e reinventando cada dia mais jeitos significativos de atuar com nossos alunos, procurar 

estratégias de ensino que facilitem a educação e promova a didática pedagógica do profissional 

e os resultados de conhecimentos significativos por parte dos alunos. 

 

4. Metodologia 

 

 Dentre as abordagens metodológicas sob o paradigma qualitativo, o estudo 

bibliográfico consiste na opção mais adequada devido a uma série de fatores que, considerando 

a natureza desta proposta, poderão contribuir para uma melhor compreensão do objeto de 

estudo. 

Para se propor uma sequência didática, que é um dos objetivos principais dessa pesquisa, 

é necessário desenvolver uma série de estudos com um arcabouço teórico adequado e confiável, 

por isso, será analisado os estudos que já foram realizados sobre o ensino das orações 

hipotáticas adverbiais temporais, ou seja, será feita uma pesquisa bibliográfica, em especial nas 

teses e dissertações desenvolvidas no campo da ciência educacional. 

. 
Além de desenvolver o estudo bibliográfico enquanto tipo de pesquisa, também será 

feita revisão e resenha bibliográfica de autores cujo trabalho possa contribuir para enriquecer o 

conhecimento.  

Para estudo do material bibliográfico serão adotados procedimentos que consistem na 

identificação das fontes, leitura minuciosa do material elaborado, análises críticas e reflexivas 

sobre o fenômeno em questão. As fontes são caracterizadas como fontes primárias, como afirma 

Lankshear e Knobel (2008, p. 40): “Os documentos podem ser classificados em termos de 

fontes primárias, que são textos originais, escritos pelos participantes do evento que está sendo 

estudado”. 
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A coleta dos dados se dará em teses e dissertações que abordam o ensino das orações 

hipotáticas adverbiais temporais. Serão levantadas as fontes bibliográficas relevantes para a 

pesquisa e serão feitas leituras de um ponto de vista avaliativo. 

No âmbito da pesquisa bibliográfica, ler de forma avaliativa, como sugere Lankshear e 

Knobel, é examinar os documentos, significa atuar sobre o texto, produzir perguntas e buscar 

as respostas com o objetivo de extrair conhecimentos acerca do assunto. 

O estudo terá como aporte teórico os pressupostos da linguística funcional, e em especial 

as propostas de Neves (2008), que defende o ensino da gramática funcional como uma opção 

para que o estudante desenvolva as suas competências textuais e comunicativas de forma 

significativa. Apoia-se, também, em Antunes (2010), que sugere o ensino amplo da linguagem 

com o objetivo de promover a interação entre as pessoas para o cumprimento das diferentes 

funções comunicativas, e em Marcuschi (2001), que defende a semelhança da oralidade e da 

escrita como sistemas que se completam e ambas permitem a construção de textos coesos e 

coerentes. 

Com o objetivo de contribuir com a prática pedagógica, essa pesquisa fará um estudo 

bibliográfico buscando fundamentos teóricos para se propor uma sequência didática que 

fornecerá subsídios para o trabalho pedagógico do professor de Língua Portuguesa no âmbito 

da gramática e principalmente do ensino das orações hipotáticas adverbiais temporais em sala 

de aula. 

Depois de um estudo avaliativo das fontes bibliográficas, desenvolveremos a 

dissertação com objetivos didáticos, que ofereçam uma opção metodológica intervencionista 

no ensino das orações hipotáticas adverbiais temporais, no intuito de obter resultados de caráter 

emancipatório. Esteban (2010) aponta que resultados de caráter emancipatórios são aqueles que 

oferecem vias de ação para aprimorar o trabalho pedagógico do profissional da educação, e essa 

pesquisa se desenvolverá com essa perspectiva. 

 

5 Considerações finais 

 

Na língua portuguesa, temos muitos outros exemplos de fatos linguísticos em que é 

notória a dupla interpretação de tipos de orações no mesmo enunciado, o que nos faz entender 

que o estudo da gramática, especificamente das orações tratadas de forma prototípica, deixa de 
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ter prioridade e dá lugar a um estudo em que o contexto é relevante e considera vários elementos 

de cada gênero textual da língua, obtendo assim, uma maior compreensão do funcionamento da 

linguagem visando à ampliação da competência comunicativa dos falantes. 

Sobre o ensino da gramática da Língua Portuguesa, Oliveira (2007) propõe que o ensino 

considere o seu continuum, em que cada classe gramatical constitua traços dinamicamente 

organizados que não são partilhados igualmente por todos, uma vez que as orações adverbiais 

são mais amplas.  

Lehmann (1988) lembra que as orações subordinadas estão encaixadas na oração principal, 

sendo assim são bem mais complexas, no âmbito das orações subordinadas deve-se utilizar de 

particularidades que privilegiam tanto o aspecto sintático quanto o semântico, fornecendo-nos 

um panorama geral do comportamento das orações complexas entre as línguas do mundo. 

Em virtude disso, fica nítida a importância de considerar a relevância comunicativa, a inter-

relação das orações que cumprem um papel na coesão e na organização discursiva, influenciada 

ainda pelas condições de produção que o locutor e interlocutor se encontram. 
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A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE GRAMATICALIZAÇÃO NUMA 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise historiográfico-linguística do conceito 
Gramaticalização, que está no centro dos estudos funcionalistas. Meillet foi o cunhador do 
termo gramaticalização, primeiramente utilizado em 1912, em seu trabalho intitulado 
L’évolution des formes grammaticales. Portanto, a história desse processo pode estar 
relacionada a épocas bem mais remotas e, em contrapartida, apresenta continuidade em 
estudos atuais relacionados à Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995, 2006) e em 
estudos cognitivistas (TOMASELLO, 2010; LANGACKER, 2013). Para desenvolver o 
trabalho, pretende-se pesquisar como esse conceito foi e está sendo construído ao longo dos 
anos mediante a abordagem de diversos autores que tratam de fenômenos relacionados a 
mudanças linguísticas. 
 
Palavras-chave: Funcionalismo. Gramaticalização. Historiografia Linguística. 

 
 

1 Introdução 

 

Primeiramente, faz-se necessário compreender o que é e como se faz um trabalho 

historiográfico-linguístico. Conforme Milani (2011, p. 9-10),  

 

Na historiografia linguística, propõe-se que se estude sob o prisma da 
individualidade metodológica estruturada em discurso a conceituação geral 
da Linguística, fazendo uso de sua terminologia e de seus conceitos: o que se 
pratica como ciência, nesse caso, é a Linguística, e o aparato teórico 
metodológico é o da Historiografia. 

 

 O trabalho historiográfico pode ser realizado tomando-se por objeto um autor, a obra 

de um autor ou um conceito. Para cada objeto citado, há uma metodologia específica que 

orienta a realização desse trabalho. Neste artigo, pretende-se desenvolver uma historiografia-
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linguística de um conceito – gramaticalização. Portanto, são apresentadas, a seguir, as etapas 

que perfazem um estudo historiográfico acerca de um conceito: 

 

1º estabelecer uma fonte básica, que permita ter uma definição para esse 
conceito  
2º demonstrar sua relação com o período em que esse conceito inicial foi 
veiculado, para que se possa definir o espírito de época. 
3º descrever o espírito de época e suas implicações para a ciência a que esse 
conceito se liga. 
4º procurar etapas anteriores desse conceito. 
5º sistematizar as etapas e comparar todas as incidências escolhidas. 
6º estabelecer os métodos que interferiram no conceito. 
7º retirar essas rupturas do conceito. 
8º apresentar a continuidade 

(MILANI, 2011, p. 32) 
 

Tendo em vista a natureza e dimensão do trabalho que se propõe, obviamente, nesse 

artigo não será possível desenvolver todas as etapas anteriormente citadas. Contudo, 

procurou-se desenvolver, na medida do possível, algumas dessas etapas no desenvolvimento 

desse trabalho. 

A gramaticalização – conceito a ser estudado nesse artigo – está no centro dos estudos 

funcionalistas. Tem-se Meillet como o cunhador do termo gramaticalização, primeiramente 

utilizado em 1912. Portanto, a história desse processo pode estar relacionada a épocas bem 

mais remotas. Em contrapartida, também apresenta continuidade em estudos atuais 

relacionados à Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995, 2006) e em estudos 

cognitivistas4 (TOMASELLO, 2010; LANGACKER, 2013).  

Desse modo, para desenvolver o trabalho, pretende-se pesquisar o modo com que o 

conceito de gramaticalização foi e está sendo construído ao longo dos anos mediante a 

abordagem de diversos autores que tratam de fenômenos relacionados a mudanças 

linguísticas. Como os estudos nessa área são mais atuais, não se vê a necessidade de tratar de 

épocas anteriores a Meillet, pois, certamente há estudos anteriores a Meillet sobre mudança 

linguística (conforme será apresentado mais adiante), porém, sobre gramaticalização, 

propriamente dita, não há. 

Logo, no intuito de que seja possível contemplar as mudanças pelas quais o conceito 

passou até chegar à definição atual, que se vincula à Gramática das Construções, a intenção é 
                                                 
4 Neste artigo, não será abordada tal relação com os estudos cognitivistas. 
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tratar da historiografia a partir de Meillet (1948 [1912]) e a teoria clássica de 

gramaticalização, passando por Kurylowicz (1975 [1965]), Givón (1971) e Goldberg (1995, 

2006), numa tentativa de delimitar os autores mais significativos na construção do conceito 

em questão. Contudo, além desses autores, serão citados outros, que apresentam algumas 

contribuições nesse percurso de estudos. 

Para isso, além dessa parte introdutória, este artigo é composto por mais três seções. 

Uma denominada A Ciência Linguística em que é apresentado um breve histórico sobre o 

surgimento da Linguística como ciência e algumas concepções de língua(gem), bem como a 

concepção adotada nesse trabalho. A seção seguinte A construção do conceito 

Gramaticalização visa desenvolver como os autores já delimitados tratam o conceito em 

pauta; apresentar outros conceitos que, de algum modo, relacionam-se ao conceito de 

gramaticalização, tais como: diacronia e sincronia, gramaticização, lexicalização e espírito 

nacional; entre outros. Por fim, a última seção Considerações Finais, em que é traçado um 

paralelo acerca de como o conceito de gramaticalização se assemelha e se distingue entre os 

autores abordados. 

 

2 A Ciência Linguística 

 

A Linguística adquire caráter científico a partir do Curso de Linguística Geral, de 

Ferdinand de Saussure (2006 [1916]). Com vistas a alcançar essa cientificidade, Saussure 

buscou delimitar o objeto teórico de estudo que seria próprio à Linguística: a língua. O 

estabelecimento da língua como objeto da Linguística ocorreu devido ao fato de “ser somente 

ela ― suscetível de uma definição autônoma e que fornecia ― um ponto de apoio satisfatório 

para o espírito, ou seja, para a reflexão” (SILVA, 2012, p. 82). Como bem ressalta o autor 

genebrino: “outras ciências trabalham com objetos dados previamente e que se podem 

considerar, em seguida, de vários pontos de vista; em nosso campo, nada de semelhante 

ocorre [...]. Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que é o ponto 

de vista que cria o objeto” (SAUSSURE, 2006 [1916], p. 15). 

Saussure compreende a língua como uma instituição social (diferente das demais 

instituições devido ao seu caráter arbitrário), em que a participação dos indivíduos a todo 

instante, consequentemente, reflete em influências das mais diversas direções. Por isso, 
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afirma que “[...] a língua [...] não existe senão nos que a falam” (SAUSSURE, 2006 [1916], 

p. 11-12, grifo do autor). 

Para Meillet (1948), linguagem é “a própria razão de existência do grupo social”. Ela 

não consiste em uma capacidade inata e é um fato social. Segundo o autor, partindo do 

pressuposto de que a linguagem é um fato social, só é possível compreender uma mudança 

linguística mediante a mudança social: 

 

[...] nunca são os fatos históricos em si que determinam diretamente as 
mudanças linguísticas, e são somente as mudanças de estrutura da sociedade 
que podem modificar as condições de existência da linguagem. Será 
necessário determinar a qual estrutura social corresponde uma dada estrutura 
linguística e como, de maneira geral, as mudanças da estrutura social se 
traduzem em mudanças da estrutura linguística (MEILLET, 1948, p. 17-18)5.  

 

Baseados nessas reflexões, em alguns estudos historiográficos, por exemplo, 

compreende-se a língua como representação da sociedade: “[...] sem uma representação na 

língua, nada existe, nem sociedade nem natureza, porque, se não existir na língua, não existirá 

para o ser humano” (MILANI, 2011, p. 28). 

Aproximando-se aos estudos sobre gramaticalização, numa noção vinculada à 

abordagem funcionalista, a língua é concebida como um instrumento de interação social, por 

meio do qual são estabelecidas relações comunicativas entre os usuários (DIK, 1989 apud 

NEVES, 1997). Além disso, nessa perspectiva, a língua é descrita como um sistema não-

autônomo, pois está submetida a inumeráveis fatores, relacionados ao uso, que influenciam e 

refletem em sua estrutura linguística, tais como: a interação social, a cultura, a mudança e a 

variação, o processamento mental, a aquisição, a evolução, entre outros.  

Sendo assim, percebe-se que, apesar de constituírem universos epistemológicos 

distintos, tanto numa perspectiva historiográfica quanto numa abordagem funcionalista, a 

noção de língua é compreendida atrelada ao social, podendo sofrer alterações por influência 

deste. 

Nesse sentido, é valido citar a elucidação de Freitag (2010, p. 143), de que 

                                                 
5 No original: “ce ne sont jamais le faits historiques eux-mêmes qui déterminent directement les changements 
linguistiques, et ce sont les changements de structure de la société qui seuls peuvent modifier les conditions 
d‘existence du langage. Il faudra déterminer à quelle structure sociale répond une structure linguistique donnée 
et comment, d‘une maniere générale, les changements de structure sociale se traduisent par des changements de 

structure linguistique”. 
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A mudança linguística é um fato perceptível a todo instante. Se a língua 
muda, a gramática  também muda. E se a língua está em constante mudança, 
é pertinente pensar em uma gramática que nunca está acabada, está sempre 
em processo de mudança porque a língua está em uso. Novas formas 
emergem, velhas formas assumem novas funções, e assim a gramática vai se 
moldando, se estruturando. Podemos assumir que não existe uma gramática, 
e sim “gramaticalização”, o processo em direção à gramática (HOPPER, 

1987). A todo o momento, a língua é usada, novas estruturas emergem, se 
rotinizam, entram para a gramática. 

 

Portanto, tendo em vista a natureza do conceito trabalhado nesse artigo, a concepção 

de língua que ora se assume está em concordância com a visão funcionalista, em que a língua 

é entendida como dinâmica, fluida, um meio de interação entre falantes e o meio em que as 

mudanças ocorrem mediante o uso. 

 

3 A construção do conceito Gramaticalização 

 

Conforme dito anteriormente, o objetivo dessa seção é apresentar o desenvolvimento 

do conceito Gramaticalização desde Meillet (1948 [1912]) aos dias atuais. Entretanto, antes 

de Meillet, é possível perceber algumas contribuições bastante significativas de outros 

autores, tornando-se pertinente citá-los. Segundo Gonçalves et al (2007, p. 19): 

 

Estudos iniciais passíveis de serem identificados como de gramaticalização 
datam do século X na China e continuam a se desenvolver no século XVII, 
com Condillac e Rosseau (na França) e com Tooke (na Inglaterra); e, no 
século XVIII, com Boop, Schlegel, Humboldt, Gabelentz (na Alemanha) e 
Whitney (nos Estados Unidos).  

 

Rosário (2010, p. 3) estabelece um panorama histórico conceitual para o paradigma da 

gramaticalização e afirma que “parece ser de Condillac (1746) a percepção de que as flexões 

verbais, como os sufixos, teriam vindo de palavras independentes mais antigas”. Segundo o 

autor,  

[t]al foi a importância dos estudos de Condillac que Heine et al. (1991, p. 5) 
conferem a Horne Tooke, contemporâneo daquele, o título de “pai dos 

estudos em gramaticalização”. Segundo Tooke, o “segredo” das palavras 
reside em sua etimologia. Este autor afirmava que advérbios, preposições e 
conjunções resultariam da abreviação ou “mutilação” de “palavras 
necessárias”, ou seja, de nomes e de verbos (ROSÁRIO, 2010, p. 3). 
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Tooke (1786, 1805, 1857, apud GONÇALVES et al, 2007) argumentava que, 

originalmente, a língua é concreta e dessa concretude são derivados itens abstratos. 

Entretanto, tendo em vista as considerações e conclusões de estudos, o autor mais 

significativo antes de Meillet, que tratou sobre o processo de gramaticalização – embora não 

tenha utilizado esse conceito – foi Wilhelm von Humboldt. Em 1822, Humboldt publicou uma 

obra intitulada “Sobre a gênese das formas gramaticais e a influência dessas formas na 

evolução das ideias”, em que, semelhantemente à argumentação de Tooke, sugeria “que a 

estrutura gramatical das línguas humanas foi precedida por um estágio evolucionário da 

língua no qual só as ideias concretas poderiam ser expressas” (NEVES, 1997, p. 114). 

Hopper e Traugott (2002) destacam uma passagem na obra de Humboltd (1971 [1836], 

p. 75) para afirmar que, desde então, é possível perceber que já se discutia acerca de 

gramaticalização: 

 

Palavras que realmente têm originado deste modo podem se tornar tão 
irreconhecíveis no decorrer do tempo, que é difícil decidir se são derivações 
ou palavras originais / / Mesmo se casos individuais possam dar origem a 
controvérsias, não se pode negar que cada língua deve originalmente ter tido 
palavras que foram derivadas da emoção direta e da sensação da 
personalidade envolvida6 (tradução nossa). 

 

A partir dos autores já citados e de outros, os estudos sobre o processo de 

gramaticalização foram se desenvolvendo até chegar a Meillet (na França), reconhecido como 

o cunhador do termo gramaticalização e figura central em estudos nessa área. O termo foi 

primeiramente utilizado em 1912, em seu trabalho denominado L’évolution des formes 

grammaticales, no qual definia gramaticalização como a “atribuição de um caráter gramatical 

a uma palavra anteriormente autônoma”7 (MEILLET, 1948 [1912], p. 131). 

A grande relevância dada a Meillet não vincula-se apenas ao fato de ter criado o termo 

mas, sobretudo, por ter ressaltado os estudos de gramaticalização como fundamentais na 

ciência da linguagem e persistido na ideia de continuum, utilizada ainda hoje, para expressar a 

                                                 
6 No original: “Words which have really thus originated can became so unrecognizable in the course of time that 
it is difficult to decide whether they are derivations or original words // Even if individual cases may give rise to 
disputes, it cannot be denied that every language must have originally had words that were derived from the 
direct emotion and sensation of the personality evolved”. 
7 No original: I’attribution du caractère grammatical à un mot jadis autonome. 
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transição de itens lexicais para itens com função gramatical. Além disso, soma-se às 

contribuições do autor a constatação de que à medida que há um aumento na frequência de 

uso, inversamente, ocorre a perda do valor expressivo das palavras (ROSÁRIO, 2010). 

Após Meillet, o conceito continuou a sofrer alterações à medida em que os estudos se 

desenvolviam. Heine et al (1991, p. 3) apresenta uma das mais clássicas definições para 

gramaticalização, que é a formulada por Kurylowicz (1975 [1965], p. 52): 

 

A gramaticalização consiste no aumento do percurso de um morfema que 
avança do léxico para a gramática ou de um estado menos gramatical para 
um estado mais gramatical8. 

 

Percebe-se, aqui, uma novidade no conceito, a partir do que fora formulado por 

Meillet (1948 [1912]). Kurylowicz (1975 [1965]) propõe que a gramaticalização não trata-se 

apenas da passagem de um item lexical para item gramatical, e acrescenta a ideia de que itens 

menos gramaticais podem tornar-se itens mais gramaticais, portanto mais abstratos. 

Hopper e Traugott (1993 apud GONÇALVES, 2007, p. 114) observam que em um 

artigo de 1968 sobre mudanças de categorias linguísticas, Benveniste utiliza-se de muitos 

exemplos de Meillet e, inclusive, repetiu algumas de suas ideias, mas em momento algum faz 

referência à obra do autor francês, tampouco utiliza o termo gramaticalização ou outro 

equivalente. 

Em 1971, Givón lança o slogan “A morfologia de hoje é a sintaxe de ontem” e 

reanima os estudos sobre o processo de gramaticalização. Com esse slogan, Givón (1971) 

ressalta o fato de que as formas verbais que atualmente consistem em radicais com afixos 

reportam a arranjos de pronomes com verbos independentes. 

Após Givón, mais estudos continuam se desenvolvendo e poderia se pensar que o 

conceito tenderia a sofrer alterações. Todavia, o que se percebe é que tais estudos consolidam 

a concepção já adotada por autores anteriores. Atualmente, é mais comum encontrar estudos 

que se baseiam nas concepções fornecidas por Meillet (1948 [1912]) e por Kuryłowisc (1975 

[1965]). Embora, alguns ainda retomem Humboldt (1971 [1836]), enfatizando “o papel da 

evolução das categorias da língua, destacando processos diacrônicos que, no âmbito da 

                                                 
8 No original: “Grammaticalization consists in the increase of the range of a morpheme advancing from a lexical 
to a grammatical or from a less grammatical to a more grammatical status”. 



 
 

199 

oração, reanalisam itens lexicais, transformando-os em itens gramaticais. Um marco deste 

eixo foi o trabalho de Lehmann (1982)9” (VITRAL e RAMOS, 2006, p. 13-14). 

Percebe-se que, apesar de existir distintas conceituações à gramaticalização ao longo 

dos anos, todas apresentam em comum a consideração desse processo como essencialmente 

diacrônico, mediante o qual é possível analisar a evolução linguística e reconstruir a história 

de determinada língua ou grupos de línguas. A definição de gramaticalização proposta por 

Traugott e König apud Heine et al (1991, p. 4), evidencia tal percepção: 

 

A gramaticalização refere-se principalmente a um processo histórico 
unidirecional e dinâmico por meio do qual itens lexicais, com o passar do 
tempo, adquirem um novo status como formas gramaticais ou 
morfossintáticas, e no processo começam a codificar relações que ou não 
foram codificadas antes ou foram codificadas diferentemente. 

 

Com essa definição, é acrescentada a ideia de unidirecionalidade à gramaticalização, 

aprimorando-se a concepção de Kurylowicz. A unidirecionalidade prevê que as mudanças 

linguísticas ocorrem num continuum, “[...] operadas sempre da esquerda para a direita e, nesse 

caso, de categorias cognitivas mais próximas do indivíduo, [+concretas], para categorias 

cognitivas mais distantes do indivíduo [-concretas]” (GONÇALVES et al, 2007, p. 40). 

Alguns estudos buscam comprovar que nem sempre esse processo é unidirecional e ocorre, 

necessariamente nessa ordem (concreto > abstrato), porém, ainda são poucos comparados à 

grande quantidade de estudos que atestam o princípio de unidirecionalidade. 

Atualmente, há uma tendência cada vez mais forte de se estudar a gramaticalização à 

luz das construções sintáticas e é sob essa perspectiva que modernos trabalhos, na área do 

funcionalismo linguístico, são desenvolvidos. Segundo Goldberg (1995, p. 4, tradução nossa):  

 

Construções são tidas como as unidades básicas de linguagem. Padrões 
frasais são considerados construções se algo sobre a sua forma ou 
significado não é estritamente previsível a partir das propriedades de suas 
partes componentes ou de outras construções. Ou seja, a construção é 
postulada na gramática, se puder ser demonstrado que o seu significado e/ou 
a sua forma de composição não é derivada de outras construções existentes 
na língua10. 

                                                 
9 LEHMANN, C. Thoughts on Grammaticalization. v. 1. A Programmatic Sketch. Unpublished MS. Köln: 
Arbeiten des Kölner Universalien-Projekts, 1982. 
10 No original: “Constructions are taken to be the basic units of language. Phrasal patterns are considered 
constructions if something about their form or meaning is not strictly predictable from the properties of their 
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Desse modo, a frequência de uso de uma determinada construção é que contribui para 

a ocorrência da gramaticalização desse padrão linguístico e que passa a compor um esquema 

mental acessível aos falantes. 

Em suma, “Gramaticalização, na verdade, é um termo que não se define num sentido 

exatamente igual nos diversos estudiosos” (NEVES, 1997, p. 115) e, à medida que os estudos 

nessa área são desenvolvidos, a tendência é que ocorra ainda mais alterações na concepção 

desse conceito. Contudo, diante dessas alterações é necessária cautela para que não se 

confunda gramaticalização com outros conceitos similares, correspondentes a processos e 

fenômenos distintos mas que, muitas vezes, não deixam de se relacionar à gramaticalização. 

Na próxima seção, são apresentados alguns desses outros conceitos que se distinguem, bem 

como conceitos que se relacionam à gramaticalização. 

 

3.1 Outros conceitos  

 

Conforme Heine et al (1991), muitos pesquisadores utilizam de forma inadequada 

conceitos, tais como: reanálise, sintaticização, bleaching [desbotamento] semântico, 

enfraquecimento semântico, fading [desaparecimento gradual] semântico, condensação, 

redução etc, como sinônimos de gramaticalização, enquanto que, na realidade, tais conceitos 

consistem em apenas características do processo. 

Relevantes, também, são as noções de diacronia e sincronia, para a formulação do 

conceito gramaticalização. Como pôde ser visto na seção anterior, a gramaticalização tende a 

ser associada a uma abordagem diacrônica das mudanças linguísticas. Todavia, os estudos 

nesse campo podem ser realizados tanto sob uma perspectiva diacrônica que investiga a 

origem das formas gramaticais, descrevendo os caminhos que essa forma percorre durante o 

processo de mudança; quanto sincrônica, na qual é possível investigar os usos linguísticos do 

ponto de vista dos padrões fluidos da linguagem, dentro de um determinado recorte de tempo. 

Além disso, é possível estudar o fenômeno numa abordagem pancrônica, que é a combinação 

das duas perspectivas anteriores. 

                                                                                                                                                         
component parts or from other constructions.6 That is, a construction is posited in the grammar if it can be 
shown that its meaning and/or its form is not compositionally derived from other constructions existing in the 
language”. 
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A partir dessa explicação podem ser distinguidos outros dois conceitos: 

gramaticalização e gramaticização que, segundo alguns autores (HEINE et al, 1991; 

CASTILHO, 1997; HOPPER e TRAUGOTT, 2002, entre outros), não se referem ao mesmo 

fenômeno. Associa-se ao termo gramaticalização os estudos que consideram a perspectiva 

diacrônica (histórica) das mudanças linguísticas de categorias e/ou significados. Já por 

gramaticização entende-se os estudos que estão voltados à perspectiva sincrônica dos 

processos de mudanças linguísticas. Porém, é comum encontrar autores que utilizam o termo 

gramaticalização para se referir a estudos diacrônicos e sincrônicos das mudanças linguísticas. 

Cabe ainda ressaltar que há muitos outros fenômenos de natureza morfossintática que 

relacionam-se estreitamente ao paradigma da gramaticalização e comumente são confundidos 

com ele, como é o caso da lexicalização. A lexicalização consiste num fenômeno contrário à 

gramaticalização, ou seja, trata-se da passagem de um item [+gramatical] (abstrato) para um 

item [-gramatical] (concreto). Nesse sentido, é importante alertar para o fato de que “[...] todo 

fenômeno de gramaticalização pressupõe mudança, mas nem toda mudança pressupõe 

gramaticalização” (GONÇALVES et al, 2007, p. 66). 

A gramaticalização, entendida como um processo de mudança linguística está, 

essencialmente, relacionada aos indivíduos que fazem uso da língua e a transforma. Nesse 

sentido, outro conceito que faz jus ser citado é a noção de espírito nacional, de Humboldt.  

 

O espírito nacional é o conjunto de sensações, hábitos e fatos históricos a 
que os indivíduos de uma nação estão conjuntamente expostos. Mesmo que 
alguns destes fatores, entretanto, sejam variáveis de indivíduo para 
indivíduo, parte deles age conjuntamente e, ao mesmo tempo, em todo o 
coletivo, como por exemplo os fatores históricos. E os indivíduos, por 
estarem sob a interferência de fatores iguais, reagem de maneira semelhante, 
e estas semelhanças gerarão novas semelhanças, até que se produza uma 
identidade comum para os membros do grupo (MILANI, 1994, p. 24-25). 

 

De acordo com Humboldt, a língua também sofre influências desse espírito nacional. 

Na realidade, ela é reflexo do espírito do povo. Nesse sentido, Humboldt considera a língua 

como um elemento eminentemente histórico e regida pelo espírito. Em contrapartida, o 

espírito nacional, que existe apenas na mente do povo, só se concretiza mediante a língua, 

quando o falante faz uso dela em seu discurso. 
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4 Considerações Finais 

 

Diante do que foi exposto, é possível perceber que o conceito de gramaticalização não 

é novo. Considerações sobre esse processo podem ser encontradas em estudos linguísticos 

bem anteriores aos de Meillet (1948 [1912]), em que o termo foi concebido, bem como às 

discussões que restabeleceram a pertinência desse processo, após os anos 70. 

Embora, antes da obra de Meillet, o conceito não existisse, já discutia-se acerca das 

mudanças categoriais e semânticas pelas quais algumas formas linguísticas podem passar. 

Conforme foi citado, Humboldt (1971 [1836]) foi um dos principais autores a tratar desse 

aspecto. A partir do século XX, quando Meillet (1948 [1912]) nomeia o conceito 

gramaticalização, os estudos desenvolvem-se e o conceito apresenta continuidade, 

aperfeiçoando-se cada vez mais. 

Kurilowicz (1975 [1965]) acrescenta ao conceito de Meillet (1948 [1912]) a ideia de 

que é possível não só a ocorrência de mudança lexical para gramatical, mas também 

mudanças em níveis menos gramaticais para mais gramaticais. Em estudos atuais, amplia-se o 

conceito ao instituir a noção de que qualquer material linguístico, não apenas itens, mas 

também construções, pode sofrer gramaticalização, passando de um estágio concreto a um 

estágio mais abstrato. 

Enfim, observa-se que o conceito gramaticalização está sendo construído com o 

passar do tempo e em consonância com os estudos que se desenvolvem nessa área, podendo 

apresentar formulações distintas entre autores e épocas. 
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A PAIXÃO DO AMOR PARA UM HOMEM BRASILEIRO, PRECONIZADA NO 

SONETO DA FIDELIDADE DE VINÍCIUS DE MORAES  

 
 

Milcinele da Conceição DUARTE (UFG)1  
Sebastião Elias MILANI (UFG)2 

 
 

RESUMO: O Soneto da Fidelidade de Vinicius de Moraes foi estudado numa perspectiva 
semiótica. A paixão predominante do soneto é a do amor de um homem, do ponto de vista da 
cultura brasileira. Evidencia-se também a paixão da segurança que o enunciador tem e quer 
repassar a pessoa amada, através das manipulações da sedução, da tentação e da intimidação. 
Por desenvolver no soneto uma concepção efêmera da vida, constatou-se uma promessa de 
amor verdadeiro no sentido de entrega total de corpo e alma. A enunciação valoriza o amor 
carnal, ideal, corpóreo e clássico, o qual deve ser vivido no agora. Em simbiose com a 
temática camoniana e com estrutura petrarquista do soneto, a enunciação vai sendo delineada 
assumindo uma convicção eufórica de amor, enquanto realização dos desejos íntimos e 
prazerosos, afastando à acepção deste sentimento, enquanto ato sublime de elevação para o 
bem e para a perfeição. Temáticas, paixões e manipulações são figurativizadas com 
construções verbais que evidenciam o querer viver o momento intensamente, o querer amar, 
zelar, dar atenção e dizer do amor que viveu, quando a morte chegar. 
 
Palavras chave – Soneto. Amor. Desejo. Zelo. Paixões. Figurativização 
 
 
1 Introdução 

 

No Soneto da Fidelidade, o eu enunciativo tem consciência de sua escolha, na qual se 

configura a busca de sua realização através do prazer. Ele não teme à dor, porque só o que 

importa é o amor absoluto que restará na memória. O objetivo da enunciação é demonstrar 

que o que vale a pena na vida é a busca pelo prazer intenso, como realização do corpo e da 

alma.  

Na enunciação do soneto há uma promessa de um ‘amor verdadeiro’, não no sentido 

de amor eterno, transcendental, mas de uma eternidade metafórica capaz de converter o tempo 

cronológico em momentos inesquecivelmente eternos, no qual os segundos do relógio 

transformam-se em anos afins. A noção de tempo é medida pela qualidade e intensidade do 

                                                           
1 Discente de doutorado, área de concentração em Estudos Linguísticos, no Programa de Pós-graduação em 
Letras e Linguística, da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil. E-mail: milcinele@yahoo.com.br. 
2 Professor Doutor da Universidade Federal de Goiás Goiânia, Brasil. E-mail: sebas@letras.ufg.br. 
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relacionamento e não cronologicamente. Há, também, uma visível valorização do ‘amor 

carnal’, do contato físico, uma espécie de simbiose com a temática camoniana, na valorização 

de um amor sempre físico e absoluto, sempre chama e ardente, por isso intenso e eterno na 

vida, nunca na morte. 

Na cultura brasileira, a paixão do amor ganha uma propensão que oscila entre as 

concepções cristã e ateísta, pois tende a pender para emoções e comportamentos ligados a 

intimidade, a união de dois seres, que se deixam envolver físico e sentimentalmente, no plano 

concreto da vida real, combinando sentimento com excitação, o bem-estar, o entusiasmo e a 

harmonia.  

O que era sublime aos deuses, assume uma concepção cultural de ‘amor verdadeiro’ 

que, na tentativa de uma definição grupal, tende a se elevar para além dos desejos sexuais, 

capaz de enfrentar problemas, dificuldades, turbulências, sem se abalar, sem provocar 

separações, promovendo a união nos momentos ruins e celebrando os contentamentos nos 

momentos de alegrias. 

Na concepção dos gregos antigos, a paixão do amor estaria diretamente associada ao 

sublime, à imortalidade, sentimento que se eleva gradativamente das essências absolutas da 

verdade, do belo e do bem, sem tornar-se prisioneiro do corpo. Para a doutrina cristã, o amor 

é a maior manifestação da fé e da crença em um Deus que se revela nos enigmas do mais puro 

e incondicional ato de amar, capaz de dar vida em abundância, com a garantia da eternidade, 

conforme mostram as escrituras sagradas “[...] é preciso que o Filho do homem seja 

levantado, a fim de que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Deus, com efeito, amou 

tanto o mundo que deu o seu Filho [...] para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham 

a vida eterna” (Jo. 3,14-16). 

A vida eterna, nessa perspectiva, não seria a continuação dos melhores momentos, das 

melhores coisas e dos melhores convívios desta vida, pois nada disto pode saciar o homem, 

uma vez que é característica natural e peculiar humana a insatisfação, ainda mais uma 

saciedade para toda a eternidade. Na passagem da morte para a vida eterna, a felicidade sem 

fim estaria na infinitude de Deus, que seria o próprio objeto focal do encantamento humano. 

Na concepção ateísta, o espiritualismo nada mais é do que a tentativa de transformar o 

mundo verdadeiro, em um mundo artificialmente construído, traduzindo a incapacidade e a 

impotência do homem perante a sua realidade, ao sofrimento, a dor e tudo o que no mundo 
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terreno o inquieta, o desconcerta e o ameaça. Seria, em outras palavras, a própria negação da 

vida, de tudo o que é sensível, corpóreo, dos instintos, das paixões, que são evidentemente 

brilhantes para o espírito, mas profundamente imoral para vida concreta. 

O que o ateísmo condena no idealismo religioso é o fato de julgarem a vida à luz de 

certos valores, sem fundamentos, na procura do além, de um mundo transcendente, 

inexistente, produto de pura ficção. Assim, nesta visão, não haveria espaço para amor sublime 

e a vida eterna, pois isso implicaria em dizer não à vida, a considerar este mundo como 

imperfeito e como uma falsa realidade. 

Apesar de ainda existir pessoas que sonham e idealizam viver um amor de entrega 

total, um amor verdadeiro que conjuga com uma libertação espiritual e moral, concretiza-se 

atualmente através de relacionamentos determinados pela química corporal, no qual o corpo 

flana em fauna de prazeres, e o sentimento dura enquanto dura o prazer, pois não amar para 

toda a vida já não constitui uma derrota para a maioria das pessoas. 

As transformações sociais modificaram um pouco a forma como o amor é percebido, 

sentido e gerido. A busca incessante por prazer traz consigo o sofrimento, por isso, muitas 

vezes, esse sentimento está também associado a frustrações, porém, trata-se evidentemente de 

uma escolha do próprio homem em agir ou não virtuosamente frente às diversas situações, ser 

senhor de suas paixões. O que lhe custaria ser o responsável também por sua felicidade ou 

infelicidade, dada a dependência destas, em boa medida, à capacidade de conduzir bem sua 

inclinação ao prazer. 

 

2 Soneto da Fidelidade: temas e figurativização 

 

O Soneto da Fidelidade é narrado em primeira pessoa, marcada nos morfemas verbais 

e pronominais: serei atento, meu pensamento, quero vivê-lo e meu canto. A enunciação é 

masculina, podendo ser comprovada pelo morfema de gênero masculino [o] no adjetivo 

atento, expresso no verso “De tudo ao meu amor serei atento”, além de que a enunciação 

enunciada propõe uma sedução e, na cultura em que o soneto foi escrito, o ato de seduzir, e 

até mesmo de prometer o amor, é de assunção masculina. O ser masculino do soneto, 

destinador-manipulador, direciona sua proposição, revelada através de uma promessa 

sedutora, ao seu amor, ser feminino e destinatário-sujeito da manipulação.  
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 O tempo de referência é o agora, no presente do indicativo, tempo a partir do qual se 

organizam o então, futuro e passado. A valorização do tempo presente faz parte da 

tematização do soneto, evidenciado em cada ação proposta pelo enunciador. O espaço do 

aqui, apesar de não estar explicitado, é demonstrado através das ações, caracterizando-se, 

assim, uma enunciação enunciativa. 

Por ser em primeira pessoa o enunciado, os sujeitos do estado e do fazer vão entender 

e sentir a paixão no nível fundamental. As oposições semânticas mínimas são efemeridade e 

transcendência da vida e do amor, que podem ser percebida em determinada parte do texto 

como zelo e desatenção para com a pessoa amada. O quadrado semiótico de análise se 

estabelece a partir das forias transcendência e efemeridade e desatenção e zelo, tanto do amor 

como da vida. 

   

                        /disfórico/                        /eufórico/   
                     Transcedência                     Efemeridade 
                      desatenção       zelo 

 

 
            Não transcendência                        Não efemeridade 
               Não desatenção                                 Não zelo 
 

 A efemeridade do amor e da vida é afirmada ao longo de todo o soneto, juntamente 

com a promessa de zelo, atenção para com a pessoa amada, conforme o sujeito demonstra 

querer aproveitar tudo de bom ou ruim de forma intensa, enquanto ainda houver vida e amor, 

posto que tudo isso tem tempo limitado. O querer viver o momento intensamente, o querer 

amar, zelar, dar atenção são lexicalizados em “espalhar o canto”, o “chorar o pranto” e o 

“sorrir o riso”. Essas são ações que demonstram a concepção desse sujeito que tudo é 

passageiro e, por isso, ele deve zelar e aproveitar intensamente cada momento.   

   A sintaxe do nível fundamental também caminha para essa afirmação, e a noção de 

tempo já não é vista cronologicamente e sim qualitativamente, da forma como ele é 

aproveitado. A palavra infinito do verso “que seja infinito enquanto dure” perde o sentido de 

tempo, uma vez que infinito designaria para sempre e passa a ter uma dimensão de 

intensidade, ganha o sentido de ritmo, que se configura no envolvimento total e absoluto do 

sujeito com o sentimento, ou seja, a duração não importa mais, somente a intensidade. 
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Soneto da Fidelidade tem, portanto, como conteúdo fundamental a negação da 

eternidade da vida e do amor, na condição espiritual da transcendência, e a afirmação da 

efemeridade da vida e do amor, na condição física e corpórea. Tudo precisa ser vivido no 

presente momento, por conta disso há de se aproveitar intensamente cada instante para ter 

gozo e satisfação.  

  Assim, essa temática é figurativizada em expressões que revelam as ações da 

natureza humana como “viver cada vão momento”, “espalhar o canto”, rir o riso”, chorar o 

pranto”, que representam a concepção do sujeito enunciado, que é desenvolvida a partir de um 

disparador dessa isotopia, no verso: “ mas que seja infinito enquanto dure”. Esse infinito é 

revelado em cada ação, em cada ato: no amar, no viver, no chorar, no sorrir, na alegria e no 

pesar. As ações vão sendo trabalhadas como figuras que dão caráter de verdade à concepção 

de efemeridade da vida e do amor. O lexema “Chama” engloba o traço semântico da 

efemeridade existente no amor carnal e reforça a figurativização do tema, haja vista que a 

“chama” sempre queima intensamente, mas sempre é finita em seu combustível.  

 

3 O tema amor 

 

Em sua dissertação de mestrado, intitulada ‘O Percurso Historiográfico-Linguístico 

das Paixões’, Gomes (2011, p.16) defende que;  

 

[...] as paixões são como afetos, sentimentos, relacionados ao estado de alma 
dos actores. Elas são o páthos evidenciadas nas ações desses actores que 
dependem, primeiro, dos valores morais que eles cultivam e, segundo, da 
intensidade com que os estados de alma são explicitados nos seus discursos 
por meio de um vocabulário específico. Dessa forma, paixões são 
desequilíbrios emocionais dos actores, e surgem a partir de um querer.  

 

É dessa forma que se desenvolve a paixão no Soneto da Fidelidade, imbuído de um 

estado de alma extasiante, o enunciador expressando a cultura do viver e o aproveitar 

intensamente tudo o que a vida possa lhe oferecer, enquanto ele quer e pode, investe-se de 

ações-manipulações para conseguir o seu objetivo maior: viver um amor intensamente. Para 

alcançar esse objetivo, o enunciador se equivale de promessas para manipular e atrair seu 

alvo. 
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Como seu alvo é uma mulher, para a cultura brasileira, por ser a mulher, geralmente, é 

tratada como sonhadora, idealizadora, ou até mesmo ingênua. Assim, as promessas dele 

tornam-se altamente tentadoras, pois o discurso se realiza como se a maioria das mulheres 

desejasse se envolver em relacionamentos em que o homem se demonstre perdidamente 

apaixonado e que ofereça a ela segurança. 

Aristóteles define a paixão (páthos) como o que move, o que impulsiona o homem 

para a ação (práxis). No texto de Vinícius de Moraes o que move e impulsiona este sujeito é a 

busca incessante de se deleitar em gozos e prazeres em uma relação amorosa marcante, que 

vai sendo demonstrada através de certos estados de alma desse sujeito em busca da felicidade. 

Movido pelo desejo de entrar em conjunção com o seu objeto valor desenvolve uma paixão 

simples, considerando que as paixões simples são sempre derivadas do arranjo modal oriundo 

da relação entre sujeito e objeto.  

Em relação às paixões simples, Barros (1990) aponta critérios para diferenciá-las. Um 

deles está relacionado ao grau de intensidade do querer, que pode ser ardente, sôfrego, 

veemente, excessivo, violento, irreprimível, etc. Nesse estudo, o querer do sujeito é ardente, 

intenso, e pode ser classificado como um querer descritivo e modal, exprimindo um querer de 

ter e de poder. Ele quer viver e amar tanto o quanto for possível. Dessa forma, o arranjo 

modal se dá na oposição do medo e da segurança, tendo a seguinte representação: 

 

                                      /disfórico/                  /eufórico/   
                                      Medo                       Segurança 
  

 

                              Não medo                       Não segurança 

 

Barros (1990, p. 64) afirma: 

 

[se] a felicidade, por exemplo, é o efeito de sentido decorrente da conjunção 
com o objeto valor ou ao menos, do saber sobre a sua possibilidade, deve 
estar ligada à confiança, pois só a confiança no fazer do outro permite saber 
sobre as possibilidades de conjunção. 
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Em consonância com esta afirmação da autora é possível atestar que neste soneto tem-

se um sujeito dominado pela paixão, apaixonado pela vida, movido pela confiança e pela 

crença de que tanto a vida quanto o amor são efêmeros e passageiros: E assim, quanto mais 

tarde me procure /Quem sabe a morte, angústia de quem vive /Quem sabe a solidão, fim de 

quem ama. Ele está seguro do que quer, mas essa segurança é gerada pela insegurança que é 

negada, estando pressuposto nas palavras morte e solidão o receio, não pelo temor do fim, que 

este ele está certo que virá, de não aproveitar tudo o que pode antes da chegada deste fim.  

Por conta disso se propõe a viver tudo e todos os momentos intensamente, para 

quando a morte ou a solidão, que são certas, chegar, possa sentir-se realizado com as 

lembranças e a certeza de que aproveitou bem a vida. As transformações do sujeito vão sendo 

figurativizadas através das modalizações do querer-ser e do querer-fazer. Ele quer ser 

atencioso e zeloso e quer espalhar o canto, rir o riso e chorar o pranto. Esse ponto de vista não 

é exclusivamente individual, uma vez que é aceito como verdade dentro da cultura, por uma 

boa parcela de seus indivíduos.  Isso é explicado, no quadro da semiótica, que diz que o 

sistema passional relaciona a um nível social e a um nível individual. 

Logo, o viver e o aproveitar o hoje sem prever o amanhã é um discurso que já circula 

há muito tempo na sociedade, está presente até mesmo na bíblia, em Mateus 6:34 “Portanto, 

não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações”. O 

sujeito passional do soneto, usando de seu potencial de interpretar e de julgar os valores 

postos pela sociedade, faz sua escolha de viver os excessos no amor e na vida, centrado no 

hoje, haja vista que o amanhã o fim é certo, com a morte ou com a solidão.  

Em derivação do que foi discutido é possível confirmar a hipótese de que se 

desenvolve ao longo de todo o soneto uma proposta de amor delineada pelos desejos e 

instintos, o que na cultura brasileira há os que se atrevem denominar apenas de “paixão”, 

sentimento intenso movido pela satisfação dos desejos carnais, que é breve, passageiro, 

“queima” e “arde” no peito, mas só dura enquanto dura o prazer, mas que é verdadeiro e 

intenso enquanto dura. Assim, a figurativização desse amor carnal se realiza nas ações de 

junção que o sujeito narrativo tende a fazer com tudo aquilo que lhe possa trazer: os prazeres, 

os contentamentos, o riso, o canto, o choro, e até mesmo os pesares, pois na concepção 

materialista dos relacionamentos há sempre a consciência de que estes não são feitos tão 

somente de alegrias, mas também de dor, tristeza e pesar.  
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É fato que o sujeito sempre deseja estar em conjunção com o objeto de valor, no 

entanto, não é verdade que isso sempre aconteça. Há também momentos em que este sujeito 

deva abrir mão de outros objetos valor, para conseguir aquele que é o seu maior propósito. É 

o que acontece, por exemplo, com o sujeito do texto que entra em disjunção com “o maior 

encanto” para poder seduzir e viver intensamente o seu amor carnal, seu principal objeto 

valor. 

Para adquirir esse objeto valor, o sujeito quer zelar e cuidar atenciosamente, abrindo 

mão dos maiores encantos, quer espalhar o canto, sorrir e chorar todas as emoções que esse 

objeto traz consigo. Isso, sendo consciente de sua efemeridade, que o seu fim pode chegar 

com a solidão, fim de quem ama, ou com a morte, fim de quem vive. No final do soneto o 

sujeito demonstra claramente sua consciência de concepção de vida e de amor quando diz 

“Mas que seja infinito enquanto dure”, entrando em conjunção com infinito, no sentido de 

intensidade. 

Nesse soneto, os objetos modais “querer fazer” e “saber fazer” referem-se ao desejo do 

homem de viver intensamente o amor dos desejos ardentes, objeto de valor ao qual o sujeito 

busca. Pragmaticamente o sujeito parece não estar em contato com esse objeto de valor, a 

narrativa vai se configurando como um querer-fazer do sujeito, usando as manipulações 

modalizadoras da sedução, da tentação e da intimidação. 

O sujeito seduz, tenta e intimida para conseguir o seu maior intento, deleitar-se de 

prazer e gozo com a pessoa amada. Assim, a sedução fica evidente, na primeira estrofe, 

quando o sujeito seduz propondo zelo, atenção e fidelidade, expressando, portanto a paixão da 

confiança, uma vez que, ao ser cuidadoso, atencioso, zeloso e fiel para com a pessoa amada, 

transmiti-lhe a segurança de que será amada verdadeiramente.  

No segundo quarteto, a manipulação evidente é o da tentação, o sujeito é tentado e 

tenta seu interlocutor a aproveitar todos os momentos intensamente, fazer tudo de forma 

acentuada, posto que o amanhã possa não mais existir, e que as emoções da vida devem ser 

vividas no agora. Isso gera, consequentemente, a paixão do temor, não de que o tempo acabe 

para ele, mas de que ele não o aproveite bem, visto que a vida é passageira e que o tempo 

acaba pra quem vive. O sujeito entra em conjunção com tudo que tenha um valor 

representativo do viver intensamente.  
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Nas duas últimas estrofes a manipulação evidente é da intimidação, pois, na certeza do 

fim, de que nada transcende além da vida, a morte ou a solidão podem vir. O sujeito está 

preparado para aceitá-las, por ter certo que aproveitou o máximo de tudo que a vida e o amor 

poderiam lhe oferecer. Assim, consciente que tanto a morte quanto a solidão podem chegar a 

qualquer momento, o sujeito às intimida, afirmando que quando elas chegarem, ele já estará 

saciado e não mais se importará de morrer ou de ficar só, haja vista que ele poderá dizer, falar 

do amor que teve, entrando em conjunção com as palavras. 

Posto que todas essas modalizações sejam geradas a partir da ação do sujeito, movido 

por suas promessas de um amor verdadeiramente intenso, que ele acredita ser veementemente 

verdadeiro e repassa isso com segurança ao outro sujeito. Há de se destacar que não se trata 

de um amor preconizado nas paixões de Aristóteles, mas que ganha outra acepção no plano da 

cultura em que o soneto está inserido, usando algumas atribuições do chamado “o amor 

verdadeiro” para seduzir e alcançar o intento desejado: a aquisição do amor enquanto 

“chamas”. Sendo o amor “chamas”, ele não é imortal e não transcende e é efêmero, entrando, 

em disjunção com a imortalidade e com o tempo. 

A partir dessa certeza, o sujeito ‘quer’ e ‘sabe’ fazer a relação amorosa ser durável, 

não em relação ao tempo, mas em relação de intensidade, pondo-lhe em conjunção com o 

infinito - F: (ser durável) – S1 (tempo/intenso) [S2 (amor carnal) ∩ OV (infinito)]. Como é 

perceptível o sujeito do fazer nessa relação é o tempo, no sentido de intensidade, que deve ser 

aproveitado em sua plenitude, para assim fazer o amor entrar em conjunção com o infinito. 

Movido pela paixão da confiança, o sujeito está seguro de que o amor é efêmero, por isso 

deve ser vivido em intensidade enquanto durar: Mas que seja infinito enquanto dure.  

No meio cultural brasileiro há quem estabeleça algumas distinções entre o desejo e o 

amor. Ao primeiro atribui-se a vontade de provar e de explorar o corpo, sendo uma espécie de 

sedução, com a promessa de conhecer o inexplorado, incitando a despir a integridade da 

pessoa desejada. Ao segundo atribui-se a vontade de cuidar e de preservar a pessoa amada, 

contribuindo para seu crescimento individual, doando-se totalmente a ela e estando a seu 

serviço e a sua disposição. 

No entanto, há de se convir que a durabilidade dos relacionamentos conjugais esteja 

também associada ao desejo, à famosa “química” de um pelo o outro, pois quando isso acaba 

as relações tendem a “esfriar”, e ainda que se tenha carinho, cuidado e respeito, a convivência 
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um com o outro se torna mais difícil, monótona, ainda mais quando se trata de casais mais 

jovens, que ainda possui hormônios produtores de libidos sexuais. 

Esse é dos fundamentos que permite a diferenciação entre o amor sublime, de 

abnegação, não sendo prisioneiro da matéria, apregoado pelo Cristianismo, e o amor vicioso e 

viciado que advém do contato físico, corpóreo, do impulso e dos desejos sexuais, presentes na 

cultura brasileira. O eu-poético que demonstra ser um sedutor por excelência, não parece estar 

interessado em difundir o amor cristão, nem muito menos um amor sublime transcendental, e 

isso se explica também, entre outras coisas, pelo fato dele ser ateu, comungar das concepções 

ateístas. 

 Imbricado de uma simbiose camoniana, na valorização do amor carnal, sempre físico 

e absoluto, sempre chama e ardente, e se valendo da estética petrarquista através da estrutura 

soneto, Vinícius de Moraes, sendo um grande conhecedor de Literatura, preconiza com 

brilhantismo, um amor almejado por muitos, embasado na materialidade de ter, possuir, sentir 

prazer, e de realiza-se através da saciação dos desejos mais íntimos e corpóreos, ainda que 

seja momentâneo, pois o que importa não é a durabilidade temporal e sim a intensidade em 

que esse sentimento possa ser vivido. 

 

4 Conclusão 

  

Em derivação ao exposto, conclui-se que o percurso gerativo de sentido de um texto 

não pode ser analisado como uma estrutura estática, e sim como um sistema dinâmico 

produtor de sentidos, dentro de uma cultura. Logo, no texto, as estruturas narrativas aparecem 

como suporte dos temas e das figuras do discurso, dentro de um universo de possibilidades 

semânticas, ancorados nas instâncias tempo, espaço e pessoa e estabelecendo uma relação 

com o mundo dinâmico das coisas e dos seres.  

Buscando explicitar as relações lógicas no Soneto da Fidelidade, é possível conclui 

que sua narrativa simula a história de um homem em busca de valores ou a procura de 

sentido, quanto dos contratos e dos conflitos que marcam os relacionamentos humanos. O 

sujeito do soneto deixa evidente sua concepção de que os relacionamentos amorosos precisam 

ser experimentados de forma intensa, ardente e calorosa, deixando-se vivenciar cada sensação 

de afeto, de alegria, de dor ou sofrimento, como condição necessária para sua realização 
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enquanto pessoa, antes da chegada da morte ou da solidão. Trata-se de um amor não 

preocupado com o equilíbrio externo a ele, mas racionalmente guiado pela saciação dos 

prazeres íntimos de homem que ama. 

Dentro da cultura brasileira, a enunciação do soneto pode ser classificada como 

sedutora e intensa, que busca a felicidade naquilo que ele realmente acredita ser capaz de lhe 

proporcionar prazer, que não quer um amor pra vida inteira, pois não se importa com sua 

durabilidade, mas com sua intensidade. Demonstrando, assim, que as paixões são elementos 

culturais que se concretizam na fala, que nada mais é do que o reflexo das ações.  

Dessa forma, a ação do homem é determinada pelas as suas vontades, mediante a 

razão, força de suas escolhas. Logo, as ações do enunciador do soneto são tão racionais 

quanto seu desejo de materializar e experimentar uma relação amorosa intensa, ardente e 

calorosa, realizando prazeres do corpo e da alma.  
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LABORATÓRIO DE ESCRITA E REESCRITA DE TEXTOS 

 
 

Maria Marlene Rodrigues da SILVA (UnB)1 
 
 
RESUMO: Apresenta o resultado de uma experiência desenvolvida nas aulas de 
Leitura e Produção de Textos, disciplina ofertada pelo Departamento de Linguística, 
Português e Línguas Clássicas. Trata-se de  atividades de escrita e reescrita de textos 
nas quais, os alunos são levados a ler, compreender e produzir textos de diversos 
gêneros textuais, observando os recursos de coesão e coerência utilizados e, finalmente, 
avaliar e reescrever o texto produzido. Como resultado, os alunos apresentam os mais 
variados trabalhos escritos sob diversos gêneros textuais e realizam o trabalho de escrita 
e reescrita sob a orientação atenta do professor em sala de aula e de corretores dos 
textos.  
 
Palavras-chave: Texto. Escrita. Gênero Textual. 
 
 
1. Introdução: palavras iniciais 

 

O trabalho com textos na universidade tem sido constante. A base teórica para a 

realização das atividades em sala de aula advém das teorias sobre gêneros textuais, mais 

especificamente da compreensão de que os gêneros são rotinas sociais presentes no dia 

a dia. Os gêneros, nesse sentido, são dinâmicos, flexíveis, interativos, cognitivos.  

Considerando-se que a comunicação se realiza por intermédio dos textos, 

devemos possibilitar aos estudantes a oportunidade de produzir e compreender textos de 

maneira adequada a cada situação de interação comunicativa. Nesse sentido, buscamos 

trabalhar leitura e escritas de textos por meio dos gêneros textuais como forma de 

envolver os alunos em situações concretas de uso da língua. Inicialmente, procuramos 

trabalhar a partir do conhecimento intuitivo que os alunos têm acerca de gêneros 

textuais até chegar à sua sistematização. Trazemos para a sala de aula textos das mais 

diversas esferas discursivas no sentido de que nosso aluno compreenda a dinâmica das 

situações comunicativas que se instauram nos diversos momentos de nossas vidas seja 

na família, nas ruas ou no ambiente acadêmico, entre outras esferas.  

 

                                                           
1 Maria Marlene Rodrigues da Silva (Universidade de Brasília (UnB), Brasília, Brasil. E-mail: 
maria_marlene_s@hotmail.com. 
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2. As propostas de trabalho e o percurso de desenvolvimento das atividades 

 

Para este Congresso, foram escolhidas duas atividades de produção escrita 

aplicada em duas turmas diferentes. Na turma A utilizamos o texto As Mil e uma noites 

e consistiu no trabalho de leitura e descrição de elementos relacionados ao texto a partir 

do ponto de vista de um dos personagens da história, enquanto na turma B foram 

escolhidas três versões da fábula “A cigarra e a Formiga”. Para a correção dos textos 

foram observados alguns aspectos como a adequação do texto produzido às 

especificidades do gênero escolhido, as estratégias cognitivas, responsáveis pela ligação 

entre segmentos textuais e/ou informações explícitas e implícitas no texto e  também as 

estratégias de organização textual e considerando-se aqui uso de meios coesivos, 

seleção lexical adequada ao tema entre outros elementos. 

 

2.1. Adentrando no reino de Xariar 

 

Para iniciar o trabalho na turma A, apresentamos o prólogo do livro As mil e 

uma noites. Sabemos que embora seus textos sejam amplamente conhecidos na 

sociedade ocidental, consideramos que ouvir histórias ainda constitui uma atividade 

prazerosa e que continua fascinando não apenas as crianças como também os adultos. 

O livro As Mil e Uma Noites constitui uma coletânea de histórias e contos populares 

originárias do Médio Oriente e do sul da Ásia que foram compiladas em língua árabe a partir do 

século IX. No mundo ocidental, a obra passou a ser amplamente conhecida a partir de uma 

tradução para o francês realizada em 1704 por Antoine Galland, transformando-se num clássico 

da literatura mundial.  

O livro reúne uma série de histórias em cadeia narrados por Xerazade, esposa do rei 

Xariar. Este rei, por haver sido traído por sua primeira esposa, desposa uma noiva diferente 

todas as noites,  mandando-as matar na manhã seguinte. Xerazade consegue escapar a esse 

destino contando histórias maravilhosas sobre diversos temas que captam a curiosidade do rei. 

Ao amanhecer, Xerazade interrompe cada conto para continuá-lo na noite seguinte, o que a 

mantém viva ao longo de várias noites - as mil e uma do título - ao fim das quais o rei já se 

arrependeu de seu comportamento e desistiu de executá-la. 
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Após a leitura do prólogo de  As Mil e Uma Noites, conversamos com os alunos sobre 

as  histórias contidas  no livro  e começamos  nossa atividade de escrita. É importante salientar 

que, em aulas anteriores, já havíamos trabalhado em sala conceitos e apresentado exemplos de 

gêneros textuais diversificados. Assim, cada um dos estudantes escolheu um gênero textual e 

algumas referências do texto para a sua produção escrita. A opção de escolha do gênero deveria 

ser registrada na página do texto, pois serveria para, no momento da correção, observar se o 

texto estava de acordo com as especificidades do gênero escolhido, um dos aspectos a se 

observar no momento da correção.  

Na primeira versão foram apresentados textos de gêneros bastante variados como cartas, 

declarações, e-mails, convites, continuação de histórias, contos, poemas, entre outros. 

Observamos que algumas produções escritas estavam de acordo com as características do 

gênero escolhido, outras, muito distantes, enquanto outras  mesclavam características de 

diversos gêneros. 

 

2.2. Entre cigarras e formigas 

 

  Na turma B apresentamos três versões do texto A cigarra e a formiga, a versão 

de Jean de La Fontaine, uma adaptação feita por Monteiro Lobato e a contrafábula de 

mesmo título, de autoria do Antonio A. Batista.  Após a leitura dos textos, os alunos 

escolheram uma das versões para usar suas referências na produção escrita. Quanto à 

escolha das versões, a maioria escolheu a de Jean de La Fontaine e a versão da 

contrafábula. A escolha das referências constantes no textos suscitou nos alunos ricas 

experiências de produção textual. Entre os gêneros produzidos destacaram-se a receita 

culinária, a bula do remédio prescrito para a formiga, cartazes demosnstrativos dos 

shows da cigarra entre muitos outros. 

 

3. A produção dos textos a partir de gêneros textuais 
 

Como já dito anteriormente, a base teórica sobre a qual se assenta este trabalho 

consiste na perspectiva bakhtiniana. Segundo Mikhail Bakhtin (1992), 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade  virtual da atividade humana é inesgotável e cada esfera 
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dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que 
vai diferenciando-se  e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa. Cumpre salientar de um modo 
especial a heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e escritas), 
que incluem  indiferentemente: a curta réplica do diálogo cotidiano 
(com a diversidade que este pode apresentar conforme os temas, as 
situações e a composição de seus protagonistas), o relato familiar, a 
carta (com suas variadas formas), a ordem militar padronizada, em sua 
forma lacônica e em sua forma de ordem circunstanciada, o repertório 
bastante diversificado dos documentos oficiais (em sua maioria 
padronizados), o universo das declarações públicas (num sentido 
amplo, as sociais, as políticas). E é também com os gêneros do 
discurso que relacionaremos as várias formas de exposição científica e 
todos os modos literários (...) Não há razão para minimizar a extrema 
heterogeneidade dos gêneros do discurso e a consequente dificuldade 
quando se trata de definir o caráter genérico do enunciado. 

 
Nesse sentido, consideramos que a questão da diversidade e heterogeneidade dos 

gêneros  apontada por Bakhtin consiste na imbricação de um texto em outro, por 
exemplo, posso escrever um artigo de opinião a partir de um texto poético, de uma letra 
de música ou de um provérbio. 

É importante salientar que todo o nosso trabalho com textos na universidade 
parte da concepção sociointeracionista e discursiva voltada para o ensino da língua em 
seus usos, e promove uma revisão sobre as práticas de linguagem, elegendo como 
objeto de ensino o texto produzido pelo aluno, atualizado em diferentes gêneros textuais  
escritos.  Nesse contexto, são considerados aspectos importantes as relações que as 
ações de linguagem que dialogam com o contexto social, com a capacidade do escritor 
em acionar modelos textuais adequados para a produção do gênero escolhido, além da 
capacidade para selecionar adequadamente e de forma produtiva expressões linguísticas 
de codificação do gênero. Conforme explicita Barroso (2011, p. 4), ao se referir às 
capacidades da linguagem, apoiada nas teorias de  Dolz, Pasquier e Bronkcart (1993):  

 
Essas capacidades de linguagem dizem respeito:  
1. à escolha adequada do gênero, em relação ao contexto 
comunicativo, às intenções que movem sua produção, aos 
interlocutores, aos papéis sociais que esses interlocutores 
desempenham na interação, e ao conteúdo dizível por meio do gênero 
selecionado - a essa capacidade chamamos: capacidade de ação;  
2. à capacidade de o sujeito acionar com adequação modelos textuais e 
sua infraestrutura textual, a que chamamos: capacidade de discursiva;  
3. ao domínio dos mecanismos lingüísticos – como a seleção 
vocabular, a coesão textual, tempos verbais, mecanismos 
enunciativos, a ortografia, entre outros – próprios de um determinado 
gênero de texto. Nesse aspecto, nenhuma escolha lingüística de 
expressão é ingênua; traz sempre uma intenção e pretende provocar 
um efeito de sentido, uma intenção. A essa capacidade chamamos 
capacidade linguístico-discursiva. 



 

 

221 

 

Assim, considerando-se as capacidades de linguagem na realização das 

atividades propostas, a produção de textos passou por três momentos bem 

significativos: e escrita em primeira versão, a reescrita e a correção da segunda versão. 

Desse modo, os textos dos alunos tiveram três interlocutores distintos: o professor e 

dois corretores. A primeira versão foi lida pelo professor e encaminhada ao primeiro 

corretor, que analisa aspectos macroestruturais do texto. Após esta correção, o texto 

volta para o aluno para reflexão sobre sua escrita, análise da primeira correção e 

reescrita sobre os aspectos avaliados de sua produção escrita. Com base nas observações 

contidas no bilhete orientador, o aluno escreve a segunda versão de seu texto em sala de 

aula, entrega novamente para o professor da disciplina, que o envia para o segundo 

corretor, que corrige esta versão observando os aspectos microestruturais do texto. Após 

o trabalho de correção, o texto volta para o aluno que escreve a terceira e última versão. 

Esta versão novamente lida pelo professor, sujeito que observa todo o caminho de 

escrita e reescrita do texto pelo aluno. 

 

4. O laboratório de escrita e reescrita de textos 

 

De acordo com Ruiz (2010), existem basicamente pelo menos quatro tipos de 

corrigir o texto do aluno: a correção indicativa, a correção resolutiva, a correção 

classificatória e a correção textual-indicativa e de acordo com a escolha do tipo de 

intervenção, as reescritas assumem caminhos diferentes. Ainda dependendo do tipo de 

intervenção, as correções podem tender para um monólogo do professor sobre o texto 

do aluno ou se estabelecer um diálogo com a sua produção escrita. 

Segundo Serafini (1989) apud Ruiz (2010, p.41), a correção resolutiva 

 

[...] consiste em corrigir todos os erros, reescrevendo palavras, frases e 
períodos inteiros. O professor realiza uma delicada operação que 
requer tempo e empenho, isto é, procura separar tudo o que no texto é 
aceitável e interpretar as intenções do aluno sobre trechos que exigem 
uma correção; reescreve depois tais partes fornecendo um texto 
correto. Neste caso, o erro é eliminado pela solução que reflete a 
opinião do professor. 
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Neste tipo de correção, o professor tem a tendência em assumir, pelo aluno, a 

reescrita de seu texto. Neste sentido, as principais estratégias adotadas são a 

substituição, a adição, a supressão e o deslocamento de partes do texto escrito. Assim, 

não percebemos este tipo de correção nos textos.  

A correção indicativa é outro tipo de correção, segundo a qual o professor faz 

marcas acompanhadas de expressões breves em partes que consideram sejam 

problemáticas. Nos textos corrigidos, já foi possível perceber a ocorrência desse tipo de 

correção.  Conforme Serafini (1989) apud Ruiz (2010, p.36), esse tipo de correção 

 

[...] consiste em marcar junto à margem as palavras, as frases e os 
períodos inteiros que apresentam erros ou são pouco claros. Nas 
correções desse tipo, o professor frequentemente se limita à indicação 
do erro e altera muito pouco; há somente correções ocasionaism 
geralmente limitadas a erros localizados, como ortográficos e lexicais. 

 

A correção classificatória é aquela em que o professor utiliza um conjunto de 

símbolos escritos, geralmente, à margem do texto no intuito de classificar o tipo de 

problema encontrado. Esse tipo de intervenção foi potencialmente utilizado nas 

correções dos textos dos alunos após a segunda versão escrita. Para explicar melhor este 

tipo de correção, observemos o que diz Serafini (1989) apud Ruiz (2010, p. 45) 

 

Tal correção consiste na identificação não ambígua dos erros através 
de uma classificação. Em alguns casos, o próprio professor sugere as 
modificações, mas é mais comum que ele porponha ao aluno que 
corrija sozinho seu erro. [...] Frente ao texto Ainda que eu ia a praia 
todos os verões... o professor sublinha a palavra ia (como no caso da 
correção indicativa) e escreve ao lado a palavra modo. O termo 
utilizado deve referir-se a uma classificação de erros que seja do 
conhecimento do aluno (obviamente, neste caso, o modo do verbo é a 
fonte do erro). 

 

A correção textual interativa é um tipo de intervenção não prevista por Serafini 

(1989), mas apontada por Ruiz (2010, p.47) 

 

Trata-se de comentários mais longos do que os que se fazem na 
margem, razão pela qual são geralmente escritos em sequência ao 
texto do aluno (no espaço que apelidei de “pós-texto”). Tais 

comentários realizam-se na forma de pequenos “bilhetes” (manterei as 
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aspas, dado o caráter espcífico desse gênero de texto) que, muitas 
vezes, dada sua extensão, estruturação e temática, mais parecem 
verdadeiras cartas. Esse “bilhetes”, em geral, têm duas funções 

básicas: falar acerca da tarefa de revisão pelo aluno (ou, mais 
especificamente, sobre os problemas do texto), ou falar, 
metadiscursivamente, acerca da própria tarefa de correção pelo 
professor. Os “bilhetes” se explicam, pois, em face da impossibilidade 
prática de se abordarem certos aspectos relacionados ao trabalho 
interventivo escrito por meio dos demais tipos de correção 
apresentados. Se resolver ou indicar no corpo, assim como indicar e 
classificar a margem, não parecem satisfatórios, o professor recorre a 
essa maneira alternativa de correção, relativamente aos tipos 
apontados por Serafini. E o espaço físico onde, via de regra, ele vai 
operar por meio dessa forma específica, via de regra, de mediação é o 
“pós-texto” – que não é nem o corpo, nem a margem, mas aquele 
espaço em branco, na folha de papel, que sobra devido ao não 
preenchimento pela escrita do aluno. De modo que estarei me 
referindo a esse espaço físico ora por meio da expressão “pós-texto”-
como já tenho feito-, ora por meio da expressão em “sequência ao 

texto”,  já que tais “bilhetes”, na sua grande maioria, são produzidos 
não tão “colados” (imbricadas) à fala do aluno, como as outras 

correçõesmencionadas, mas de um modo mais distanciado dela 
fisicamente. 

 

Observamos que o uso de bilhetes orientadores foi uma prática muito utilizada 

pelos corretores dos textos produzidos nas disciplinas de Leitura e Produção Textual e, 

podemos dizer que foi de grande valia para estabelecer um diálogo entre o produtor e o 

interlocutor do texto produzido. Estabelece-se entre escritor e leitor uma certa 

afetividade, desse modo, destacando-se a expressão máxima de dialogia (BAHKTIN, 

1992). 

 

5. Uma última palavra 
 

As experiências adquiridas com o trabalho com textos na universidade, 

notadamente com as turmas do primeiro semestre, nos possibilitou vislumbrar 

possibilidades que podem tornar a escrita e reescrita de textos atividades prazerosas e 

significativas. Entre essas possibilidades, destacamos o trabalho com  gêneros textuais 

relacionados às práticas sociais, aos contextos da vida cotidiana e, consequentemente, à 

conscientização do processo de escrita que envolvem os alunos. 
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Paralelamente a isso, cabe ao professor, ao intervir no texto do seu aluno, 

escolher entre o monólogo ou o diálogo com o seu aluno e com o texto que ele produz, 

como dizno dizer de Ruiz (2010). O professor precisa agir como co-autor do texto de 

seu aluno, é necessário estabelecer com ele o diálogo, pois é por meio da interação e, 

por que não dizer, de uma dose de afetividade que as relações se instauram e pode surgir 

daí a aproximação, a cumplicidade entre autor e leitor. 

Assim, podemos afirmar que o trabalho com textos nesta perspectiva só tende a 

ser valorizado e a produzir bons frutos. 
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UM GALO SOZINHO NÃO TECE A MANHÃ: DO PRIMEIRO GRITO À MUDANÇA 

CURRICULAR 

 
 

Carmem CAETANO (UnB)1 
Ormezinda Maria RIBEIRO (UnB)2 

 
 
RESUMO: Apresentamos os resultados referentes ao grau de receptividade dos alunos em 
relação à produção textual a partir de uma pesquisa integrada ao estágio supervisionado de 
Língua Portuguesa em 2013. O objetivo principal era o estímulo à prática de pesquisa nas 
licenciaturas, com vistas à integração docência, pesquisa e extensão, para propiciar uma didática 
eficiente no ensino de língua portuguesa pelas reflexões mais aprofundadas sobre os processos de 
produção textual e suas implicações metodológicas. Quando, o que, onde, como e por que 
escrevem foram as perguntas orientadoras da pesquisa que teve como base teórica os estudos em 
Linguística Textual.  
 
Palavras-chave: pesquisa; produção textual; integração.  
 
 
1. O primeiro grito 
 
 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 
  

 João Cabral de Mello Neto 
 

Apropriando-nos da metáfora “Tecendo a Manhã”, apresentamos os resultados referentes 

ao grau de receptividade dos alunos em relação à produção textual desenvolvido a partir de uma 
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pesquisa integrada ao Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa, realizado por duas 

professoras e 46 estagiários do Curso de Letras, no segundo semestre de 2013. O objetivo 

principal era o estímulo à prática de pesquisa nas licenciaturas, com vistas à integração docência, 

pesquisa e extensão, para propiciar uma didática eficiente no ensino de língua portuguesa pelas 

reflexões mais aprofundadas sobre os processos de produção textual e suas implicações 

metodológicas. 

Partindo do levantamento das dificuldades reveladas nos textos produzidos pelos 

candidatos inscritos no ENEM 2012 e dos comentários feitos pela equipe avaliadora das redações 

e professores das redes pública e privada, convidados para encontros de integração e extensão, 

foram levantadas as questões a serem problematizadas pelos pesquisadores. Os dados foram 

colhidos durante a ministração do Curso de Extensão “Como se sair bem na redação de provas 

discursivas” ofertado de setembro a outubro de 2013 a quinhentos alunos matriculados no Ensino 

Médio em escolas de Sobradinho-DF.  

Inicialmente, o curso foi elaborado para que os estagiários do curso de Letras pudessem 

desenvolver práticas de ensino de leitura e produção de textos com os estudantes do Ensino 

Médio que esperavam desenvolver competências linguísticas para produzirem textos com vista ao 

ingresso na Universidade.  

As fontes buscadas para a obtenção de dados como forma de estudo crítica e analítica de 

estudo de campo foram questionários aplicados e material documental, para compreender o 

espaço que a escrita ocupa na vida desses estudantes. Quando, o que, onde, como e por que 

escrevem foram as perguntas orientadoras da pesquisa que teve como base teórica os trabalhos de 

Charolles (1983), Marcuschi (2005, 2008), Koch (1999, 2004, 2006, 2007, 2010), Travaghia 

(1996; 2000), Geraldi (1999), Guimarães (1994), Val Costa (1992), dentre outros.  

 

1 O Grito Inicial 

 

Educadores atentos têm observado que a avaliação da competência escrita, como parte do 

processo seletivo do Exame Nacional de Ensino Médio-ENEM, tem norteado as mudanças 

curriculares e as práticas pedagógicas relacionadas ao processo de ensino de produção textual na 
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educação básica e tem sido influenciada pelos debates em torno do tema e, assim, impulsionado 

novas posturas que de forma indireta acabam por propiciar mudanças nas políticas públicas e de 

forma direta mudanças no fazer pedagógico. 

Desde a sua implantação, o ENEM vem recebendo, a cada ano, mais inscritos para a 

realização das provas. Observa-se que isso ocorre devido a mudanças instituídas no processo em 

relação aos seus objetivos e finalidades principais. Em 2008, ao ser criado, o ENEM tinha apenas 

o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao final da educação básica, visando contribuir 

para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade e recebeu 157.221 inscrições. A partir 

de 2009, quando passou a ser utilizado também como seleção e classificação para o ingresso no 

ensino superior contabilizou 4.576.526 inscritos.  

Com esse novo ENEM, foram implantadas mudanças significativas com a perspectiva de 

contribuir para a democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por Instituições 

de Ensino Superior (IES) e para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais 

como o Programa Universidade para Todos (ProUni), o Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies) e o programa Ciência sem Fronteiras. A partir daí, notamos um crescente aumento no 

número de inscrições. Em 2010, inscreveram-se 4.611.441 candidatos; em 2011, 5.380.857; em 

2012, 5.791.332; em 2013; 7.173.574 e em 2014 nove milhões de candidatos fizeram sua 

inscrição nesse exame que passou a ser adotado também em Portugal para ingresso de estudantes 

brasileiros em duas Universidades: Coimbra e Universidade da Beira Interior isso por ser 

considerado com qualificações equivalentes às exigidas pelos exames portugueses.  

A partir da reconfiguração do ENEM como uma modalidade de ingresso, principalmente 

nas universidades públicas, o que se observa mais explicitamente no Brasil é uma mudança de 

atitude da sociedade em geral em relação à própria percepção da dimensão pedagógica, politica e 

social desse exame. Ao deixar de ser um exame cujo objetivo inicial era “avaliar o desempenho 

do aluno ao término da escolaridade básica, para aferir o desenvolvimento de competências 

fundamentais ao exercício pleno da cidadania.” (BRASIL, 1999) e ter seus objetivos ampliados, 

no ano de 2009, sendo utilizado também como ferramenta de seleção para o ingresso no ensino 

superior, o ENEM sofreu várias mudanças em sua composição estrutural no decorrer do processo, 

sempre que verificada a necessidade de ajuste e adaptação ao púbico e aos novos objetivos, 
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passando de simples exame para o maior vestibular do país, reconhecido oficialmente pelo 

RankBrasil – Recordes Brasileiros.  

Em vista dessas alterações conceituais e estruturais, o ENEM deixou de ser mais um 

exame que incorporava o processo de avaliação para provocar mudanças substanciais nos 

currículos escolares e no modo de perceber a própria avaliação. 

 

2 De um Grito ao Outro 

 

Compreendendo o ENEM como um processo complexo que exige uma extensa 

participação coletiva com o contributo particular, partindo do micro universo da sala de aula para 

atingir o esperado no macrocosmos das politicas educacionais, este trabalho partiu do objetivo 

principal: o estímulo à prática de pesquisa nas licenciaturas, com vistas à integração docência, 

pesquisa e extensão, para propiciar uma didática eficiente no ensino de língua portuguesa pelas 

reflexões mais aprofundadas sobre os processos de produção textual e suas implicações 

metodológicas.  

 

3 O  Grito Oficial:  do Ministério à Sala de Aula 

 

Com os resultados do ENEM 2011, a mídia divulgou amplamente que o aluno do ensino 

médio na escola pública sabe menos que o do fundamental na rede particular de ensino e com os 

números apontando que o ensino médio obteve nota baixa em nove estados brasileiros e, ainda, 

que o crescimento no país revelou-se insignificante, após a divulgação dos resultados 

insuficientes das escolas de ensino médio na última edição do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica- IDEB 2011, o Ministério da Educação- MEC viu-se compelido a planejar uma 

modernização do currículo, propondo a integração das diversas disciplinas em grandes áreas.  

Nesse sentido, o debate estimulado pela mídia e a apropriação de mais conhecimentos 

sobre o exame pela população que até então pouco se interessava pelos processos de avaliação, a 

não ser em casos isolados, fizeram com que o próprio ENEM, que organiza as matrizes 

curriculares em quatro grandes grupos: linguagens, matemática, ciências humanas e da natureza 
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fosse o inspirador desse movimento de mudança curricular a partir do diagnóstico de que o 

currículo do ensino médio encontrava-se muito “inchado”, tendo em média treze disciplinas, 

trabalhadas de forma isoladas e sem considerar a inter-relação entre os conteúdos e a realidade 

regional.  

Com a aprovação das novas diretrizes curriculares do ensino médio que propõem uma 

flexibilização do modelo tradicional por disciplinas como química, português, matemática e 

biologia para um formato segundo as grandes áreas, conforme o modelo de provas do ENEM,  

acendeu-se o debate e revelaram-se alguns embates. 

De um lado a orientação do MEC, ao tempo em que estimula a reflexão sobre o currículo 

e sua adequação à realidade social e regional, suscita o embate entre os diversos segmentos da 

educação tendo em vista que o ENEM, embora seja considerado como uma referência 

importante, não pode ser considerado como o currículo. Afinal, ele avalia o currículo e, no novo 

formato, quando passou a ser utilizado pelas principais universidades brasileiras, incorporou a 

responsabilidade de avaliar também para incluir, ou excluir dos bancos universitários aqueles que 

não assimilaram a proposta.  

A discussão mais calorosa reside no argumento de que mudar o currículo em função do 

exame pode levar a um ciclo vicioso de se ensinar para o exame, sem um projeto educacional 

coerente com o perfil do ingressante. Assim como vinha sendo feito, tendo em vista a própria 

estrutura organizacional do ensino médio que se baseia na preparação para o vestibular e tem 

pouca atratividade para o projeto de vida do estudante, a mudança pode ser apenas estrutural e 

não conceitual.  

Os embates em torno das diferentes perspectivas e objetivos dos estudantes estimulam o 

debate sobre os propósitos do próprio exame e sobre como os conteúdos ensinados não devem 

partir de um modelo único e consensual, pois a visão de que o ensino médio serve para formar 

pessoas para ingressar na universidade não se aplica à realidade da maioria dos jovens brasileiros, 

cujas necessidades econômicas e sociais são diferentes. 

Nesse sentido, o debate encaminha para a defesa de um modelo de ensino médio que 

dialogue com as diferentes necessidades dos estudantes e inclua também a preparação para o 

mundo do trabalho, já que para grande parte dos estudantes o ingresso na universidade pode não 
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estar na lista de prioridades. Esse debate, ancorado em outras concepções de educação, 

encaminha também para a perspectiva de um currículo que considere uma formação diversificada 

- que inclua a aprendizagem dos componentes curriculares, a articulação com o mundo do 

trabalho e a formação cidadã o que leva a ampliação do número de horas que o estudante 

permanece na escola, e direciona para o modelo de tempo integral, retomando um debate acerca 

de um tema recursivo na história das ideias e práticas pedagógicas, cuja gênese pode ser 

revisitada no movimento escolanovista, influenciado pelo pragmatismo e pelo pensamento de 

John Dewey (1859-1952) e germinada com a calorosa defesa de Anísio Teixeira, o primeiro 

educador brasileiro a defender a ideia da escola de turno integral como possibilidade qualitativa 

da escola pública.  

A percepção de que os conteúdos e as habilidades que os estudantes precisam desenvolver 

não cabem mais em um formato estreito de três ou quatro horas de aula por dia já ocorre nas 

escolas da iniciativa privada, todavia com direcionamentos e enfoques diferentes, se 

considerarmos o caráter empresarial que muitas dessas escolas assumem. Observa-se na escola 

uma grande preocupação em alcançar as metas estabelecidas, cujos resultados devem direcionar 

publicidade que desencadeará números positivos a redundar em novas matriculas. O que não 

ocorre com a escola pública, cujos números servem a outros fins e cujas metas não são as 

mesmas da escola particular.  

Verifica-se o aumento da responsabilidade dos professores pelos resultados obtidos por 

suas escolas e uma forte influência das avaliações externas no cotidiano escolar, levando a outro 

embate: para permanecerem nas escolas, os professores precisam garantir o “ranking” positivo. 

Assim, o professor deixa de ter autonomia sobre a sua forma de fazer escolhas dentro das 

possibilidades do currículo convertendo-se em um aplicador de normas impostas de fora para 

dentro. O embate criado sinaliza o que assevera Afonso (2009), quando afirma que existe uma 

tensão entre a avaliação como instrumento de controle e como ferramenta para desenvolver uma 

nova forma de trabalho com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas a partir dos resultados 

das avaliações externas, que tendem a elaborar formas que condicionam as opções pedagógicas e 

profissionais.  
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Por outro lado, a trajetória do ENEM reconfigura as práticas pedagógicas de ensino de 

produção que impulsionam mudanças no microcosmo da sala de aula e nas relações do professor 

e aluno com o processo de escrita, bem como na forma que a sociedade tem participado dos 

debates e impulsionado as discussões no âmbito político e educacional configurando forças 

centrípetas e centrifugas no sentido de alterar tanto a dinâmica do ensino de produção de textos, 

como a reflexão sobre a importância desse ensino.  

Nesse sentido, destaca-se o maior interesse das escolas públicas em ampliar a 

competência de escrita de seus alunos, na perspectiva, antes mais distante, de tê-los concorrendo 

a uma vaga nas universidades particulares.  

Soma-se a isso a percepção da sociedade sobre a prova de redação, acirrando os debates 

nos vários segmentos políticos e sociais. A discussão, não mais limitada ao âmbito acadêmico ou 

às instâncias politico educacionais do MEC ganhou volume com os debates provocados pelos 

estudantes nas redes sociais, com repercussão na mídia, provocando a mobilização do 

Legislativo. Como exemplo, citamos a mudança no edital em relação aos critérios de avaliação 

das redações a partir dos debates desencadeados pela divulgação dos resultados das provas que 

obtiveram nota máxima, mesmo com alguns desvios relativos à competência que avalia o 

domínio da modalidade escrita e formal da língua portuguesa. O domínio da língua padrão, 

conforme era nomeada a competência I no certame anterior. Destaca-se que os debates sobre o 

tema alteraram a própria terminologia que define essa competência, tendo em vista a discussão 

acadêmica em embate com o senso comum sobre o que é erro de português e o grau de 

importância que é atribuído na elaboração do texto em relação ao eu pensam os especialistas da 

área.  

Assim, pensando em uma formação de educadores comprometidos com um currículo 

pleno e não só com os conteúdos voltados para os exames, propusemos, nas aulas de Estágio 

Supervisionado de Língua Portuguesa, a elaboração de um curso de extensão a ser ministrado aos 

alunos do Ensino Médio, com a expectativa de que os docentes em formação pudessem vivenciar 

todas as etapas do processo ensino aprendizagem, estimulados pela prática de pesquisa nas 

licenciaturas, com vistas à integração docência, pesquisa e extensão, a fim de desenvolveram  
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uma didática eficiente no ensino de língua portuguesa pelas reflexões mais aprofundadas sobre os 

processos de produção textual e suas implicações metodológicas.  

 

4 A Ressonância: da Sala de Aula ao Ministério 

 

Para a realização do curso, fez-se necessária a elaboração de propostas de aulas dinâmicas 

que abordassem as competências exigidas para a realização da redação. Dessa forma, os alunos 

estudaram as características que exigem um texto escrito e preocuparam-se com as questões 

culturais e interdisciplinares que permeiam a produção textual e não somente com a sua forma, 

fugindo do padrão de ensino de produção de textos pelas regras e convenções, todavia sem perder 

de vista as competências cobradas na matriz de avaliação. Ao se posicionarem como professores 

pesquisadores que investigam a própria prática, os estagiários observaram no decorrer das aulas 

os motivos que fazem a prática tão distante da teoria e puderam vivenciar a oportunidade de 

redirecionar suas propostas previamente planejadas em vista de uma maior aproximação com a 

realidade e com a expectativa dos estudantes.  

Assim ao empregarem as perguntas orientadoras da pesquisa: quando, o que, onde, como 

e por que escrevem, tendo como base teórica os estudos em Linguística Textual, puderam aplicar 

seus conhecimentos teóricos à pratica de sala de aula e, mais do que isso, puderam elaborar 

propostas mais próximas da realidade dos alunos, propiciando uma experiência de produção 

textual mais autêntica e mais coerente com as propostas do ENEM.  

Os estagiários revelam que com essa experiência, adquiriram muitos conhecimentos 

pedagógicos relativos à avaliação, principalmente, sobre as competências descritas na matriz de 

referência do ENEM. Com isso, identificaram  que as competências interferiram na metodologia 

do curso, pois a elaboração do plano de aula seguia um plano baseado nas exigências do exame, 

entretanto, a prática docente mostrou mais dinâmica, o que retroalimentou a ação pedagógica 

pensada a partir da elaboração dos planos de aulas.  

Dessa forma, o ensino inicialmente moldado pelos critérios de avaliação da redação do 

Enem tomou uma configuração prática que revelou as dificuldades comuns dos estudantes na 

elaboração de suas produções textuais.  
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Observou-se que a escola tem sido um local onde práticas de produção textual 

desmotivam os estudantes a escrever, e não despertam o gosto pela leitura, por serem artificiais e 

desconectadas da realidade do interesse dos alunos. Quanto aos fatores que dificultam ou 

impedem o desenvolvimento da escrita, os alunos enumeram: temas e gênero textual impostos, o 

tempo insuficiente, medos e frustrações, limitação de conteúdo e falta de criatividade. À pergunta 

sobre o que gostariam de escrever, a maioria indicou a preferência por temas livres em vez de 

temas propostos ou definidos por tipologias textuais.  

O estudo confirmou que o modelo padrão de norma culta e exigência de escrita com 

padrões pré-definidos inibe os alunos que deixam de usar a criatividade para atenderem a 

proposta escolar. Eles não se reconhecem como autores, mas como repetidores daquilo que a 

escola quer ouvir. Os resultados indicam que a prática de produção textual nas escolas deve ser 

repensada e alterada tornando a escrita mais atraente e significativa nos seus diferentes contextos. 

Com base nos dados levantados, a equipe elaborou diretrizes que desencadearam ações de 

extensão universitária. Os resultados das investigações levaram a propostas de intervenções no 

processo de elaboração, avaliação e análise dos textos produzidos por candidatos aos processos 

seletivos. Tais propostas foram direcionadas à comunidade externa, retornando à Universidade 

em forma de uma melhor qualidade dos textos avaliados. A associação da pesquisa docente 

integrada à extensão mostrou-se eficiente para estabelecer, na prática, o triângulo que sustenta a 

universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão.  

A experiência adquirida ao decorrer do estágio supervisionado contribuiu para despertar  

nos estagiários a necessidade de analisar as influências que os critérios de avaliação em larga 

escala exercem sobre a metodologia de ensino.  

 
5 Um Grito Final Esperando Outros Gritos  

 

Participar de um evento dessa natureza é como tecer uma manhã... O poeta mostra como 

os fios da manhã são tecidos pelos cantos entrelaçado dos galos, assim  como o trabalho de uma 

formação continuada  é construído pelo coletivo dos educadores, no processo que vai desde a 

concepção do projeto,  planejamento, engajamento e envolvimento de todos até o cumprimento 

de seus objetivos.   
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Sabemos que nosso trabalho é contínuo, que se desdobra em outras ações que ainda estão 

em processo, mas podemos afirmar com mais segurança que o “grito” lançado inicialmente já 

encontrou ressonância  e  nos revela que já podemos vislumbrar  "os raios de sol dos gritos dos 

galos/ para que a manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos". 

Estamos entendendo esse processo contínuo de formação e de avaliação configura-se 

como uma construção solidária dada a sua complexidade e alcance social, deve ser entendida 

como uma escolha pautada na coerência e na responsabilidade individual que se estende e se 

agrega coletivamente.   

Estamos pensando na criação do amanhã de uma avaliação mais coerente, que só se 

efetivará nesta construção solidária da qual participamos, e assim concluímos que para  

concretizar tudo isso é necessário pensar  a organização curricular dos cursos de formação de 

professores que tratem da produção textual não só como uma tarefa exclusiva dos professores de 

Português, mas como uma responsabilidade de todas as áreas: antes de saber como dizer, o aluno 

precisa ter o eu dizer. E pensar por escrito, propondo uma intervenção para um problema, tal qual  

solicita a prova de redação do ENEM, considerando a Competência V, é um desafio de todas 

áreas do conhecimento.  

Assim, é imprescindível que se ampliem e se diversifiquem os ambientes de 

aprendizagem, destinando uma carga horária a atividades outras de natureza cultural, artística e 

científica também essenciais para a formação do aluno, respeitando e compreendendo as 

diversidades culturais e os saberes docentes pelas metodologias de ensino/aprendizagem 

escolhidas, estabelecendo uma relação de sentidos entre as diversas disciplinas, ao se  trabalhar 

seus conteúdos de forma integradora para que o aluno perceba a disciplina não de modo isolado, 

mas dentro de um contexto significativo e intercultural. 

À guisa de conclusão questionamos: os alunos da Educação Básica têm dado os seus 

gritos nos espaços que lhe competem; os alunos licenciandos têm trazido esses gritos somados 

aos seus próprios gritos; as pesquisas linguísticas e educacionais têm captado esses gritos e 

lançado às esferas políticas. O próprio ENEM tem sido desenhado em consonância com a 

perspectiva de um modelo curricular mais próximo da realidade cultural e regional, 
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principalmente em relação às propostas de produção textual. Onde, pois, esses gritos estão 

represados? Por que os currículos escolares ainda permanecem fragmentados? 

Se avançamos tanto em outros campos científicos, por que reproduzimos velhos 

modelos em educação? Aqueles mesmos que criticamos e que dizemos retrógrados e 

ultrapassados? Por que nem ao menos conseguimos nos livrar da grade, das gavetas e dos 

conteúdos programáticos?  

Repetimos, como Eco, as nossas narcísicas expressões, “estamos ensinando para a vida”. 

Mas pouco avançamos, pois vida é aquilo que acontece enquanto planejamos nossas aulas 

seguindo um ritmo cronológico de acontecimentos passados. Ignoramos o presente, quando 

projetamos um futuro ideal.  (RIBEIRO, 2013, p. 68). 
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A PAIXÃO DA MISERICÓRIDA ENUNCIADA POR CARAVAGGIO 

 
 

Aline Rezende BELO ALVES (PG/DISCENS/FL/UFG - D/IFG)1 
 
 
RESUMO: A fim de refletir sobre a paixão misericórdia e a narratividade da imagem, é 
analisada uma das narrativas da tela “Os sete atos de misericórdia” de Caravaggio. Conceitos 
de Aristóteles e Greimas, apresentados por Meyer, Barros e Pietrofort, são mobilizados a fim 
de orientar a leitura e análise da imagem em que a única mulher da tela figura adotando a 
Análise do Discurso na perspectiva da semiótica. A relação semântica fundamental que 
orienta o percurso narrativo da obra é o abandono vs a assistência. As condições de produção, 
os programas narrativos e o nível discursivo da imagem são considerados.  
 
Palavras-chaves: Paixão. Imagem. Semiótica. Discurso.  
 
 
1 Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre como a paixão misericórdia é 

materializada no quadro pintado por Michelangelo Merisi da Caravaggio. O pintor une em 

uma única tela os sete atos de misericórdia citados no evangelho ( Mt 25, 35-36 ): 1- Dar de 

comer a quem tem fome; 2- Dar de beber a quem tem sede; 3; Vestir os nus; 4- Dar pousada 

aos peregrinos; 5- Visitar os enfermos; 6- Visitar os presos ( ou cativos) 7- Enterrar os mortos.   

O questionamento principal proposto é: Como é construído o sentido do texto 

imagético em um dos enunciados narrativos constantes na tela “ Os sete atos de 

misericórdia”?   

Utilizando a metodologia semiótica Greimasiana de análise, apontada por Pietrofort 

(2012) e Barros (2002) e por meio de métodos e técnicas adequadas de análise interna,  

procura-se chegar ao sujeito por meio do texto e entender o percurso gerativo como um 

percurso do conteúdo. As condições em que a tela se torna objeto significante são 
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determinadas considerando-se a linguagem como sistema de significações decorrente das 

relações e abordando a narratividade do texto imagético em análise.  

Entretanto, por ser esse um artigo que se propõe a analisar os enunciados narrativos 

sob a perspectiva da semiótica Greimasiana o próprio título da tela conduz à necessidade de 

uma reflexão sobre o termo misericórdia enquanto uma paixão. Inicio a reflexão sobre o 

termo pela definição do dicionário, em seguida aproprio-me dos dizeres de “A retórica das 

paixões” e finalmente abordo a paixão misericórdia na perspectiva da semiótica Greimasiana.  

Conforme a definição do dicionário, a misericórdia é um sentimento de pesar ou de 

caridade despertado pela infelicidade de outrem; piedade. Fica perceptível que o sentimento, 

que provém do modo de ser do indivíduo moldado pelo meio, provocado devido a infelicidade 

do outro leva a um ajustamento a esse outro possibilitando uma analogia às paixões listadas 

por Aristóteles apesar de não constar em nenhumas de suas listas.  Em suas definições das 

paixões, percebe-se que as paixões são consideradas “ao mesmo tempo modos de ser (que 

remetem ao ethos e determinam um caráter) e respostas a modos de ser (o ajustamento ao 

outro)” (MEYER, 2000). 

 Em seu prefácio do livro “A retórica das Paixões.” de Aristóteles, Meyers afirma que 

as paixões são as “respostas às representações que os outras concebem de nós, são 

representações em segundo grau” que mais tarde, serão chamadas “formas da consciência de 

si” sendo: cólera, calma, temor, segurança (confiança, audácia), inveja, impudência, amor, 

ódio, vergonha, emulação, compaixão, caridade (obsequiosidade), indignação e desprezo. 

Todas as paixões elencadas por Aristóteles se referem aos estados da alma. A lista das paixões 

elaborada por Aristóteles é bastante divergente daquelas que elencaríamos no moderno 

conceito de paixões.  

Aprofundando mais um pouco na perspectiva Aristotélica chega-se a duas listas 

diferentes: na Ética há apenas onze paixões enquanto na Retórica há catorze. Meyers afirma 

que a razão disso é a ênfase diversa. Na Ética há paixões que são estados de alma da pessoa 

tomada em sua temporalidade individual. Na Retórica, ao contrário, as paixões passam por 

resposta a outra pessoa, e mais precisamente a representação que ela faz de nós em seu 

espírito. Assim, a indignação ou a vergonha, que são na verdade paixões-respostas a imagem 

que formamos do outro, sobretudo do que o outro experimenta a nosso respeito só figurarão 

na Retórica.  
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Conforme BARROS (2002, p.61): “As paixões devem ser entendidas como efeitos de 

sentido de qualificações modais que modificam o sujeito do estado”. Sendo a misericórdia 

uma resposta ao modo de ser do outro, faz com que o sujeito aja caridosamente a fim de 

minimizar o sofrimento alheio, provoca uma transformação nos dois seres envolvidos uma 

vez que toda transformação possui o percurso inverso. Logo, pode-se apontar a misericórdia 

como um desdobramento da compaixão sendo essa uma paixão simples na lista das paixões 

elaborada por Aristóteles enquanto aquela é uma paixão complexa nos dizeres de Greimas. 

Para o referido autor, a paixão não é oposta à razão nem incompatível com ela. Se a 

paixão na análise dos textos deve se opor a alguma coisa, esta será a ação. A paixão ainda 

permite colocar a ação sob o controle de uma orientação discursiva dominante. Assim, o 

discurso controla os valores e as paixões tratam na percepção de valores. Portanto, apesar da 

classe das modalizações afetivas que manifestam os “estados da alma” de um sujeito ser a que 

mais se destaca ao pensar as paixões, ela não é a única, uma vez que elas se fundam sob 

sistemas de valores, sobre uma avaliação positiva ou negativa da situação dos objetos 

modalizados.  

 

2 O artista, as condições de produção e a tela 

 

  Michelangelo Merisi nasce em Caravaggio, região da Lombardia, o que origina seu 

apelido. Órfão aos 11 anos, aprende a pintar em Milão com Simone Petrazano, discípulo de 

Ticiano. Íntimo da vida nas ruas e estradas, transfere-se para Roma em 1593 e trabalha como 

assistente de diversos pintores menos experientes. Seus trabalhos chamam a atenção do 

cardeal Francesco del Monte, mais tarde seu principal patrocinador. Na pintura de 

Caravaggio, a luz é a do próprio observador. 
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A pintura de Caravaggio transformava tudo o 

que estava ao ar livre em um imenso palco 

representado na tela, tal como uma commedia 

dell’arte.2 Ele considera que o espaço do drama 

também está contido na rua, na cidade toda e espelha 

o social criando o microcosmo fechado em uma tela. 

Inserido em um ambiente de completa miséria, com 

sua personalidade agressiva e refugiado em Nápoles, 

passa a executar pinturas escuras que refletem seu 

estado mental e a situação social local (MANGUEL, 

2001).A tela analisada, “Os sete atos de 

misericórdia”, é um trabalho encomendado por um 

membro da instituição Igreja Católica a fim de 

materializar o discurso religioso que prega a misericórdia. A obra tem como condição de 

produção um espetáculo abominável nas ruas de Nápolis que figura a necessidade de cada um 

dos atos de misericórdia já enunciados verbalmente pelo discurso religioso. Mendigos 

miseráveis e doentes rementem à urgência de cuidar dos enfermos que se caso chegassem à 

morte não tinham nem como serem enterrados, cuidar dos enfermos e enterrar os mortos. 

Esfarrapados e até mesmo nus necessitam ser vestidos. Os mendigos miseráveis 

perambulavam lamuriando-se e implorando por moedas ou pão necessitando que seja dado 

comida aos que tem fome.  

A maioria dos pobres vinha dos campos. Depois de chegarem à cidade, às vezes 

procuravam trabalho como empregados, o que geralmente acontecia em uma praça ou feira. 

Achar acomodação era difícil: alguns moravam fora da cidade, nas montanhas próximas; 

outros em cortiços nas zonas portuárias carentes de pousada como os peregrinos na bíblia. 

Caravaggio escolhia seus modelos entre os mendigos miseráveis que viviam nas ruas 

(MANGUEL, 2001).  

                                                           
2 - um estilo de teatro de rua improvisado por profissionais era representado publicamente pelos desprovidos de 
direitos que encontravam papéis para participar e ganhar voz em festividades e carnavais. Era tão forte a 
necessidade de estar presente que até mesmo nas “representações censuradas previamente pela Igreja eles 
apareciam em toda a sua notória brutalidade, sexualidade e subversão.” 
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Como demonstrado anteriormente, a fim de materializar o discurso religioso, o pintor 

instala uma intertextualidade com a própria realidade que o circunda e povoa toda a tela que 

retratando o estado de abandono em que a população em geral se encontra. Além disso, outras 

narrativas são acionadas pelo pintor. Uma delas é o episódio bíblico em que Deus dá água em 

um recipiente de osso ao personagem Sansão que estava em perigo de morrer de sede - no 

lado esquerdo da tela. Outra intertextualidade possível de ser percebida é com a narrativa 

“Caritá Romana”. Nela, a filha amamenta o pai condenado a morrer de fome - no lado direito 

da tela – podem ser identificadas. 

 Partindo do pressuposto que uma narrativa resolve-se em transformações, é possível 

perceber a presença de sete narrativas na constituição do percurso gerativo de sentido da tela 

em intertextualidade com o texto bíblico. A formalização dessas transformações em um 

modelo teórico constitui o nível narrativo, permitindo assim a observação dos principais 

programas narrativos desenvolvidos, do percurso gerativo de sentido. Fez-se a opção por 

analisar neste artigo apenas duas narrativas que envolvem a mulher e o encarcerado, preso. 

Segundo a referida teoria Greimasiana (apud Barros), a organização estrutural mínima, 

estrutura elementar, define-se como a relação entre dois termos-objetos devendo manifestar 

sua dupla natureza de conjunção e de disjunção. Os termos da categoria elementar mantêm 

entre si relação de oposição por contraste, no interior de um mesmo eixo semântico 

projetando cada um deles, por uma operação de negação, um novo termo. As operações são 

de dois tipos: a negação e a asserção apresentando relações de contrariedade, de contradição e 

de complementaridade.  

Em toda a tela, observa-se a negação efetuada sobre assistência à população que se 

encontra nas ruas em completo estado de carência e abandono. As personagens, que assistem 

àqueles que se apresentam em estado de abandono pelo poder instituído, negam o abandono. 

A negação efetuada sobre a assistência ou sobre o abandono produz os contraditórios. Tais 

observações permitem perceber no texto as operações realizadas no quadrado semiótico. As 

operações negam o conteúdo do abandono e afirmam a assistência engendrando a significação 

e tornando-a passível de narrativização (BARROS, 2002).  

A relação das categorias semânticas mínimas “abandono X assistência” compõe o 

seguinte quadrado semiótico da estrutura elementar da tela. 
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Abandono 
(Continuidade) 

 --------------------------------      Assistência  
         (ruptura) 

 

 

  

Não assistência 
(não-ruptura) 

   ------------------------------- Não abandono 
(descontinuidade) 

 
  

A categoria fórica projetada à categoria semântica “abandono”, determina a orientação do 

percurso entre os termos do quadrado semiótico. Na tela, a euforização da “assistência” 

orienta o percurso abandono        não abandono        assistência. A mesma euforização orienta 

cada sujeito narrativo, das várias narrativas imagens contidas na tela, em relação a seu objeto 

valor (alimento, água, vestimenta, pousada, companhia, e enterro). Os textos passam do 

disfórico para o eufórico. Abandono, fome e morte não estão em conformidade com a 

natureza e opõem-se à euforia da assistência, companhia, alimento e vida produzindo assim 

um texto euforizante.  

Observando a imagem da tela “Os sete atos de misericórdia”, parte-se para análise no 

nível narrativo. Observa-se que um único quadro apresenta sete programas de uso para um 

único programa de base, isto é, um único quadrado semiótico. Neste artigo foi escolhido o 

enunciado narrativo em que a mulher oferece o ceio ao preso pelo fato de figurar dois atos em 

uma única representação textual permitindo que a paixão misericórdia é vivida duplamente 

por um único sujeito do fazer. Em lactação, ela pode simultaneamente visitar o preso e ainda 

ajudá-lo saciar sua fome.  

O referidos atos a projetam socialmente como uma “alma bondosa” em conformidade 

com o discurso religioso vigente. Se o discurso social enunciava que os pobres deveriam ser 

retirados das ruas e presos por vagarem pelas terras como “feras selvagens em busca de 

comida”, o discurso religioso enunciava que cabia às boas almas assistir essa almas 

sofredoras. Apesar de serem, nesse momento, culpadas por sua própria condição, um 

entrecruzamento entre os dois discursos, outrora representaram a “imagem terrena do redentor 

sofredor” que mereciam a compaixão e caridade dos mais abastados. 

No canto direito da tela próxima à grade, a única mulher da tela figura como sujeito de 

duas narrativas que têm como tema a transformação do estado de carência, tanto afetiva 

quanto alimentar, do preso. Na resolução da transformação desse estado de carência a mulher 
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oferece o seu seio para saciar a fome do preso, simbolizando o cuidado e doação, o que 

possibilita a realização de dois atos de misericórdia pela ação. Como toda transformação 

possui o percurso inverso, o preso, que inicialmente está sem seus objetos de valor, alimento e 

companhia, encontra e usufrui esses objetos no seio da mulher.   

O tema na perspectiva religiosa do amor ao próximo, independe das relações afetivas 

entre os sujeitos das narrativas. Posto o modelo teórico que constitui o nível narrativo:  PN = 

F [ S¹ → (S²∩ Ov)] sendo [ F= função / →=transformação / S¹= sujeito do fazer / S²= sujeito 

do estado / ∩=conjunção / U=disjunção / Ov= objeto valor ] observa-se alguns programas 

possíveis da narrativa:  

 

PN¹= F visitar os presos [S¹a mulher → (S²preso ∩ Ov companhia)] 

PN² = F visitar os presos [S¹ a mulher→ (S²preso U Ov abandono, solidão)] 

PN³= F dar comida aos que tem fome [S¹a mulher → (S²faminto ∩ Ov alimento)] 

PN4 = F dar comida aos que tem fome [S¹a mulher → (S²faminto U Ov fome)]   

PN5 = F dar comida aos que tem fome [S¹a mulher → (S²faminto U Ov fome)] 

PN6 = F alimentar-se [S¹ faminto → (S²faminto ∩ Ov vida)] 

PN7 = F alimentar-se [S¹ faminto → (S²faminto U Ov morte)]   

PN8 = F alimentar-se [S¹ faminto → (S²faminto U Ov fome)]   

PN9 = F alimentar-se [S¹ faminto → (S²faminto ∩ Ov alimento)] 

PN¹= F dar comida aos que tem fome [S¹a mulher → (S²mulher ∩ Ov misericórdia)] 

PN¹¹= F dar comida aos que tem fome [S¹a mulher → (S²mulher U Ov avareza)] 

PN¹²= F dar comida aos que tem fome [S¹a mulher → (S²mulher U Ov egoísmo)] 

 

Ainda conforme BARROS, 2002, para explicar as paixões, também é preciso recorrer 

às relações actanciais além dos programas e percursos narrativos. Só assim se podem 

determinar o sujeito que quer ou deve ser, (...) a quem o sujeito passional quer ou deve fazer 

bem”. Voltando aos PN1,2,3,4, e 5, e considerando a intertextualidade com Caritá Romana,  

pode-se explicar o sujeito do fazer, a mulher, que deve fazer bem ao sujeito do estado por 

meio da misericórdia. Isso porque a mulher está no papel de filha deve cuidar e fazer o bem 

ao pai.PN6,7,8 e 9 são programas narrativos de uso em que  S1 = S2  figurando um sincretismo 

actorial dos sujeitos com valor descritivo. Eles se opõem à competência, definida como 
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programa de aquisição de valores modais em que o sujeito do fazer e o sujeito do estado são 

realizados por atores diferentes (aquisição por doação). Assim, nos PN1,2,3,4, e 5, S 1  =   S2 , ou 

seja, há a diferença actorial. Logo, o valor dos referidos programas narrativos é modal. Trata-

se da representação do fazer-ser, na competência, da doação de valores modais ao sujeito do 

estado, tornando-o apto para “viver paixões”.   

Para uma análise semiótica de um texto, é devido uma análise do sujeito do fazer da 

narração em dois planos: a modal e a tensiva. Isto porque, de acordo com Greimas, “[A] 

superposição dos constituintes modais e dos expositores tensivos dá lugar à sintaxe da 

dimensão afetiva, possibilitando assim, falar de uma “sintaxe da afetividade”. 

Uma vez que o efeito afetivo são efeitos do discurso, mas que concernem também ao 

texto por ser o corpo preceptor e nesse caso a fonte da cena, observa-se que eles concernem 

diretamente à mulher, actante trasformacional. A operação narrativa é alcançada quando há a 

apropriação da misericórdia, por meio da caridade e da compaixão, pela mulher que 

possibilita ao preso apropriar-se de companhia e de alimento. Avaliados a partir da posição 

sujeito, os atos da mulher tornam suscetível o nascimento do  estado de alma de satisfação. 

Nessa narrativa, ainda é possível afirmar que a misericórdia é uma paixão complexa pois 

decorre da modalização do dever-ser. A mulher deve ser generosa e misericordiosa. 

Entretanto, pode-se também considerar que ela não seja uma mulher ligada ao prisioneiro pelo 

amor paterno,  ela se apresenta como aquela que não quer ser avarenta e mesquinha. Quer ser 

desprendida, não quer apresentar repulsa, medo ou aversão ao preso em sua situação de 

abandono. 

A análise modal permitiu observar que a narrativa trata de uma representação do fazer-

ser, da doação de valores modais ao sujeito do estado da representação da modalização e do 

dever-ser que caracteriza a competência do papel passional da mulher: ela deve ser generosa e 

misericordiosa, se não por ser o encarcerado seu pai, por obediência ao discurso religioso 

vigente. A análise tensiva tratará dos valores de intensidade e de extensão da expressão 

afetiva, cujo o primeiro papel tensivos consiste em modular os graus de presença. 

Com a modalização do sujeito de estado pelo sujeito do fazer, observa-se uma 

alteração na relação de presença e extensão da paixão misericórdia.  Da falta total de alimento 

e companhia, a narrativa passa o outro extremo da plenitude de alimento e companhia, isto é, 

é possibilitado a modulação da falta total de caridade e compaixão por parte da mulher antes 
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de chegar à cadeia, à possibilidade de ação que possibilita duplamente praticar a misericórdia 

levando-a ao mais auto grau de presença e intensidade. A expressão facial e corporal do preso 

permitem perceber o estado anterior à visita em que figura a falta de liberdade e de alimento 

inicialmente em tão alto grau de presença que chega a vacuidade destes objetos valor. 

 Dando continuidade à análise, parte-se para a sintaxe discursiva considerando-a em 

nível imediatamente superior ao das estruturas narrativas. A análise discursiva opera sobre os 

mesmos elementos da sintaxe discursiva, mas retoma as projeções da enunciação no 

enunciado. Os recursos de persuasão e a cobertura figurativa dos conteúdos narrativos 

abstratos apresentam em termos semióticos a rede de relações em que a projeção dos termos 

semânticos simples: sexualidade vs alimento, encarceramento vs visita, liberdade vs 

aprisionamento e fome vs alimento se complexificam em discurso por meio das imagens e luz 

da tela. 

 Percorrendo com o olhar a imagem e refletindo a respeito da sexualidade  vs alimento, 

é possível observar que é projetado sobre a mama uma conotação de fonte de alimento de um 

encarcerado o que provoca um apagamento da sexualidade da mama evidenciada pela luz. A 

afirmação anterior pode ser reiterada pela observação de que a mulher cobre a outra mama 

demonstrando a preocupação de se “preservar” dos olhares inoportunos. O restante do corpo 

encontra-se bem coberto e os cabelos presos como quem é cuidada, asseada, e assiste sem 

intenção de ser atraente.  Sua imagem é linear com os traços mais claros e definidos 

representando a vida. Enquanto o homem é mais pictórico como menor incidência de luz 

indicando a não vida daquele que está encarcerado, não apto a viver qualquer paixão, o que 

permite observar a relação semântica vida vs morte em termos semióticos.  

Portanto, é necessário perceber que essa imagem é um nó na rede de enunciados em 

que ele se dá. A tela é uma obra encomendada para representar os sete atos de misericórdias 

bíblicos. É possível apontar que o homem encontra-se, não só desprovido de alimento, mas 

também de liberdade, o que é representado pelas grades da janela. Seu estado de prisão é 

tamanho que até mesmo as mãos lhe são negadas. Ele precisa colocar sua cabeça entre as 

barras de ferro para conseguir alcançar a sua fonte de alimento, mais uma vez apagando a 

sexualidade da mama. Somente a visita da mulher lhe permite estar em contato com a vida. O 

estado de abando o diminui tanto socialmente que se alimentar, sobrevier precisa estar 

abaixado, rebaixado até mesmo fisicamente. 
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Na análise semiótica da paixão presente nesse texto prevê-se que a prática da 

misericórdia apresenta-se na estrutura discursiva do texto por meio das categorias semânticas 

liberdade vs aprisionamento e fome vs alimento.  Refletindo, desta vez, a respeito das duas 

últimas categorias semânticas mencionadas, é possível observar que é projetado sobre a mama 

uma conotação de fonte de alimento de um encarcerado possibilitando que a visitante pratique 

tanto o ato de dar comida ao que tem fome como visitar os presos. Em termos semióticos, a 

mama é complexificada em discurso como fonte de alimento que possibilita dar comida a 

quem tem fome, mesmo que este não seja um bebê.   

Considerando que a modalização do enunciado do fazer é responsável pela 

competência modal do sujeito do fazer e por sua qualificação para a ação, o dever visitar e 

alimentar o pai faz com que a filha queira e possa praticar a misericórdia em pelo menos dois 

de seus aspectos produzindo efeitos de sentidos passionais. Logo, para atender a paixão 

complexa misericórdia, a mulher é tomada de compaixão pelo preso faminto praticando assim 

a caridade ao visitá-lo e alimentá-lo. Os estados passionais anteriores de compaixão e 

caridade possibilitam a transformação da mulher, sujeito do fazer.  

  

3 Conclusão 

 

Ao observar as condições de produção da tela, ficou perceptível que foi em um 

momento histórico em que a sociedade de Nápoli se encontrava em estado de miséria e 

descaso das autoridade. O organizador de enuciados, Michelangelo Merisi Caravaggio é 

contratado por um representante da instituição Igreja Católica para representar Os sete atos 

misericórdia tão necessários naquele momento. O pintor buscava na própria sociedade seus 

modelos para suas obras. Não é de se admirar que a tela chegue a causar repulsa no leitor 

devido suas fortes imagens que retratam o estado de calamidade pública da sociedade 

retratada. 

A estrutura elementar do texto é a oposição pelo contraste: abandono vs assistência. A 

tela é um texto euforizante. Nas várias narrativas, a euforização da “assistência” orienta o 

percurso gerativo que parte do abandono, passa pelo não abandono chegando à assistência.  

Na análise do nível narrativo, observa-se um único programa de base mesmo havendo 

várias narrativas enunciado diferentes atos. Apenas duas narrativas, das sete, são analisadas. 
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A escolha de quais narrativas se justifica pelo fato de em uma única imagem, figurar dois atos 

de misericórdia: visitar os presos e dar comida a quem tem fome.  Sem qualquer pretensão de 

esgotar nem mesmo a análise da imagem da mulher que visita e amamenta o preso, foram 

apresentados nove programas narrativos que envolvem principalmente a projeção das 

categorias semânticas simples: vida vs morte, fome vs alimento, visita vs solidão. Todos eles 

desenvolvidos sobre a estrutura fundamental assistência vs abandono.  

As funções que mais se destacaram ao observar o nível narrativo da análise foram: 

visitar os presos e dar comida aos que tem fome, nos programas narrativos modais, e 

alimentar-se, nos programas narrativos de uso. Nos programas narrativos modais, o sujeito do 

fazer, a mulher, permitiu por meio de sua ação que o sujeito de estado entrasse em conjunção 

com os objetos valor companhia e alimento, consequentemente em disjunção com a fome e o 

abandono.  

Os atos têm como tema a transformação do estado de carência que ocorre em função 

da paixão complexa, nos termos greimasianos, misericórdia. Como apresentado na 

introdução, a misericórdia não figura em nenhuma das listas das paixões Aristotélicas. Ela 

deriva de duas outras paixões: a compaixão e a caridade. A mulher sempre figura como 

sujeito do fazer, no percurso narrativo desenvolve programas de uso, com valor modal, capaz 

de viver uma paixão. Em interação com esse sujeito figura o preso como sujeito de estado, 

com programa de performance e valor descritivo. Modalizado pelas ações da mulher, ele 

possibilita que ela exerça a caridade e compaixão sendo generosa e misericordiosa.  

Logo, a paixão misericórdia, opondo-se à ação da mulher, permite colocar suas ações 

sob o controle da orientação discursiva religiosa tratando na percepção de valores do que é ser 

misericordioso. As ações da mulher conduzem à análise do sujeito do fazer da narração não 

apenas no plano modal, mas também no tensivo que dá lugar à sintaxe numa dimensão 

afetiva. Tendo análise modal permitido observar que a narrativa trata de uma representação do 

fazer-ser além do dever-ser, do qual a paixão misericórdia decorre; a análise tensiva permite 

perceber que a narrativa passa do extremo da falta total de caridade, compaixão, alimento e 

liberdade para  a plenitude de misericórdia (caridade e compaixão), alimento e companhia em 

mais alto grau de presença e intensidade. 

No nível discursivo, a presença da mulher como visitante, enquanto lactante, fonte de 

alimento, permite o preso entrar em contato tanto com o alimento, fonte de vida, quanto com a 
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companhia, a assistência que o distancia de seu abando e solidão. É observável o apagamento 

da sexualidade dessa única mulher da tela devido a forma que lhe é dada. A representação 

linear valoriza os atributos que lhe permitem praticar dois atos de misericórdia e vivenciar a 

paixão em detrimento à sexualidade apresentando o par semântico cultural vs natural. 

Portanto, características naturais aceitas pela cultura tornam a mulher apta a vier a 

paixão misericórdia. Possuidora de se próprio alimento e liberdade ainda possui o suficiente 

para dar àquele que não tem. Sujeito do fazer, age sob orientação do discurso religioso, já 

enunciado anteriormente por Matheus, 25, 35-36. Retomar as projeções da enunciação no 

enunciado deixa claro o apagamento da sexualidade no ato e o reforço de um ato de caridade e 

compaixão que possibilitam o desdobramento da paixão misericórdia. 

Devido à complexidade do texto analisado e de sua enunciação, é certo que a essa 

análise poder-se-ia acrescentar vários outros programas narrativos, explorar mais a 

discursividade do enunciado, observar mais profundamente a questão da intertextualidade, 

aprofundar mais a pesquisa das condições de produção de tela, sem mencionar a possibilidade 

de analisar os programas narrativos de cada uma das outras cinco narrações. Entretanto, as 

limitações desse trabalho impõem a necessidade de continuar a análise em um outro trabalho 

com dimensões muito maiores.    

 

Referências 

 

ARISTÓTELES. Retórica das paixões. Prefácio: Michel Meyer; tradução do grego lsis 
Borges B. da Fonseca. São Paulo: Martins Fontes. 2000. 
 
BARROS, D. L. P, Teoria do discurso: Fundamentos semióticos. 3. ed.São Paulo: Humanitas. 
2001. 
 
GREIMAS, A.J., FONTANILLE, J. Semiótica das Paixões. São Paulo: Ática, 2003. 
 
MANGUEL, A.  Leitura de imagens: uma história de amor e ódio. Tradução R. Figueiredo, 
R. Strauch. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
 
MEYER, M. Prefácio.  In: Aristóteles, Retórica das paixões. São Paulo: Martins Fontes. 
2000. 
 
PIETROFOTE, A.V. Semiótica visual: os percursos do olhar. 3. ed. São Paulo: Contexto, 
2012. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Centro de seleção. Prova de vestibular, 2011-1. 



 
 

248 

PRÁTICAS DE LEITURA NA LIVRARIA 
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RESUMO: Este estudo traz uma discussão acerca das práticas de leitura entre os jovens 
leitores em uma livraria megastore situada em Goiânia. Tem como objetivo descrever como 
os modos de leitura se desenvolvem nesse ambiente, como os jovens fazem suas escolhas 
leitoras, quais são as suas principais influências, o que leem, como a escola e o marketing 
livreiro contribuem nessa prática e o que a literatura representa para eles. 
 
Palavras-chave: Leitura. Livraria. Formação do leitor. 
 
 
1. Introdução 

 

 Este estudo traz uma discussão acerca das práticas de leitura entre os jovens leitores 

em uma livraria megastore situada em Goiânia. Tem como objetivo descrever como os modos 

de leitura se desenvolvem nesse ambiente, como os jovens fazem suas escolhas leitoras, quais 

são as suas principais influências, o que leem, como a escola e o marketing livreiro 

contribuem nessa prática e o que a literatura representa para eles.  

 Como embasamento teórico pretende-se dialogar com Chartier (1999), Darnton 

(2010), Manguel (2006), Zilberman (2001), entre outros estudiosos do campo da leitura, para 

melhor desenhar os diversos modos de ler, as condições da leitura e suas finalidades.  

 Foram realizadas observações do movimento dos leitores naquele espaço e entrevistas 

com alguns deles, para conhecer suas escolhas e suas motivações. Em uma livraria megastore, 

com leitores de diferentes faixas etárias, verificamos que o jovem lê um número considerável 

de obras, grande parte delas por livre escolha, embora essas afirmações nada garantam sobre 

essa “liberdade”, pois a livraria se apresenta como uma vendedora agressiva, por cartazes, por 

disposição dos livros nos lugares e estantes, porém, comparece de modo significativo a 

exigência escolar. Esse resultado encaminha uma discussão sobre a obrigatoriedade escolar e 
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a liberdade como fatores estimulantes ou não para a formação dos leitores, bem como uma 

mais presente investigação sobre o papel dos diversos lugares sociais que constroem essa 

formação para a literatura. 

 

2. O espaço sedutor das livrarias modernas  

 

Com uma maior acessibilidade à informação e os novos suportes digitais, cabe refletir 

sobre o futuro do livro. Estaríamos próximos de seu fim? Haveria outro suporte capaz de 

substituir um modelo que vigora há mais de 500 anos? Essa é uma das dúvidas mais 

inquietantes, pois apesar dos grandes avanços tecnológicos, nas mais diversas áreas do saber, 

o livro foi o suporte que menos sofreu modificações no decorrer dos séculos (Chartier, 1999), 

sendo o que mais tempo vigora na sociedade atual, com seu formato original, obtido com a 

invenção do códice manuscrito no início da era Cristã. Mesmo com o recente formato do e-

book, que permitiu uma leitura na tela, sua essência permanece a mesma. Mas leitores 

estariam dispostos a abdicar totalmente do impresso em favor do eletrônico?  

Por mais que novos suportes surjam, o livro, em sua essência, permanecerá, da mesma 

forma que o cinema não desapareceu com o surgimento da televisão, do vídeo e DVD, e o 

quadro não se evaporou com o nascimento da fotografia. Na verdade, uma mídia não tomou o 

lugar de outra, mas somou-se às já existentes, dando certa continuidade ao processo 

tecnológico e oferecendo diferentes opções a seus usuários. Assim, como afirma Manguel 

(2006, p. 74) “o monitor e o códice podem se alimentar mutuamente e coexistirem bons 

termos na mesma escrivaninha”. 

 É o que ocorre na atualidade. Sem dúvida, a internet revolucionou os meios de 

comunicação. Além de uma maior mobilidade, o texto eletrônico proporciona também uma 

maior democratização da leitura. Diversos são os livros digitalizados, na íntegra, disponíveis 

ao leitor a um toque de tecla, ao navegar na internet. De acordo com Darnton (2010), um dos 

grandes responsáveis por essas digitalizações, que estão a serviço dos internautas, é o Google, 

um dos maiores sites de busca da atualidade. Desde 2005, o referido buscador digitaliza livros 

de bibliotecas de pesquisa, disponibilizando ao usuário, por meio do serviço Google Books, 

textos integrais de várias obras, muitas delas já em domínio público. Para o leitor/navegador 
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é, sem dúvida, uma rica fonte de conhecimento, pois por meio da internet pode-se armazenar 

em seu computador um acervo de livros maior do que o de muitas bibliotecas físicas. 

Para o leitor, de fato, foi uma grande conquista, principalmente para os que moram em 

cidades do interior, onde o acesso às bibliotecas e livrarias é mais difícil, quando não, 

inexistente. Ter a possibilidade de acessar vários livros e periódicos sem sair de casa 

proporcionou uma maior democratização do saber. Dessa forma, como enfatiza Chartier 

(1999, p. 29), “o texto em sua representação eletrônica, dissociado da materialidade e da 

localização convencionais, pode (em teoria), alcançar qualquer leitor em qualquer lugar”. 

 Do ponto de vista capitalista, o livro, visto como produto, dificilmente irá desaparecer, 

pois estará, de certa forma, atendendo a uma demanda constante de mercado, alimentando um 

comércio que visa satisfazer os anseios do leitor, que, por sua vez, é expressivamente 

influenciado pelo marketing que influencia na venda de livros. Como afirma Zilberman 

(2001, p. 118):  

 

A lógica do capitalismo, fundada na obsolescência programada, sugere que o 
livro não vai desaparecer, porque encontrará seu nicho no sistema. Talvez se 
torne ainda mais elitizado; ou, pelo contrário, ameaçado de desaparecimento, 
providencie no barateamento do custo e à renovação de popularidade. 

 

 Pensando-se no livro como um produto altamente rentável, que movimenta 

significativamente o mercado editorial – apesar do preço alto e inacessível para grande parte 

da população –, a profecia de seu desaparecimento parece perder ainda mais força, tornando-

se praticamente insustentável. Por isso, ainda é cedo para analisar a forma como o mercado 

atuará na definição do preço do livro: se irá barateá-lo, tornando-o mais acessível ao 

consumidor ou se ficará ainda mais caro.  

 A maior acessibilidade proporcionada pelo mundo virtual contribui ainda mais para o 

êxito nas vendas. Sem sair de casa, o leitor pode realizar pela internet a compra de livros, 

sejam esses digitais ou impressos. No mundo conturbado em que vivemos, em que muitos 

alegam falta de tempo, essa parece ser uma boa saída e, de fato, é, sendo vantajosa tanto para 

o cliente quanto para as lojas virtuais. Mas, certamente, muitos leitores não abririam mão de 

uma agradável visita real a uma megalivraria, em que se pode tocar nos livros, manuseá-los, 

folheá-los, cheirá-los e, até mesmo, lê-los confortavelmente em uma poltrona. 
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 O comércio livreiro já se atentou para esse fato e muitas livrarias, embora trabalhem 

com vendas virtuais, também abrem suas portas para atender aos anseios do bom e velho 

leitor, que prefere sentir a textura e o cheiro dos livros. Surge, então, um novo conceito de 

livraria, denominada megastore, que oferece um ambiente acolhedor e reconfortante para a 

leitura, de tal forma que o leitor se sinta bastante à vontade nesse espaço, podendo não apenas 

olhar os livros expostos nas chamativas vitrines, mas também interagir com eles, escolhendo 

os que mais agradam, para lê-los calmamente, sem pressa, tal como se estivesse em uma 

biblioteca. Essa liberdade e autonomia proporcionadas ao leitor é uma das estratégias mestras 

dessas lojas para conquistar seus clientes, que ali começam uma leitura que muito 

provavelmente será concluída em casa, caso se sintam tomados pelo objeto lido. Segundo 

Fischer (2006), esse é o modelo da livraria moderna, um ambiente tido por muitos leitores não 

só como reconfortante e de refúgio, mas também um lugar de crescimento pessoal e de novas 

descobertas, que busca atrair o leitor que sente prazer pela palavra escrita: 

 
Uma estratégia social particularmente bem-sucedida é a nova encarnação da 
livraria tradicional: a livraria moderna. As livrarias, com diversos andares, 
espaçosas, elegantes e até provocantes, como experiência humana, são hoje o 
ideal em nosso planeta, do amplo acesso a informações impressas (As 
bibliotecas públicas começaram a copiar essa nova estratégia). Foi-se o 
tempo das prateleiras enormes ordenadas de acordo com o sobrenome dos 
autores. Nas ilhas bem organizadas de coleções de livros individuais, o leitor 
moderno encontra um ambiente harmonioso e bem-arranjado que exalta a 
compartimentalização, permitindo que ele tenha autonomia na escolha do 
livro de sua preferência (FISCHER, 2006, p. 280-281). 

  

Não por acaso, muitas dessas livrarias, típicas das grandes cidades, estão situadas em 

shoppings, ambientes considerados por seus frequentadores como confortáveis e seguros, 

além de práticos, por reunirem, em um mesmo espaço, estabelecimentos diferentes. Daí o 

movimento desses centros comerciais ser tão intenso, atraindo diversificados públicos, em 

busca de lazer e entretenimento. Assim, o faturamento de uma livraria que está localizada 

nesse ambiente pode ser muito maior do que em uma que não esteja situada nesse mesmo 

lugar, até porque essas megastores, na maior parte das vezes, não comercializam apenas 

livros, mas vários artigos da área de papelaria, informática e eletrônicos. No centro da cidade 

de Goiânia, por exemplo, várias foram as livrarias, muitas delas tradicionais – que já foram 

pontos de encontro de escritores goianos, abrigando importantes círculos de leitura – que 

fecharam suas portas nos últimos anos, pois o movimento caiu drasticamente. As lojas que 
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comercializam livros usados são as que mais se destacam, quantitativamente, na cidade, 

embora a frequência em muitas delas também tenha reduzido bastante, uma vez que o 

comércio de livros antigos também se faz altamente presente na internet. 

 Em contrapartida, as livrarias situadas em shoppings viram seu comércio expandir-se 

significativamente. Basta visitar uma delas para perceber seu grande movimento. Além do 

ambiente acolhedor e reconfortante, já referidos acima, muitas contam com um cybercafé, um 

espaço em que o cliente pode desfrutar de uma boa leitura, devidamente acompanhada de um 

café e, ainda, pode navegar pela internet. Além disso, grande parte das livrarias presentes nos 

centros comerciais situa-se próxima à praça de alimentação e às salas de cinema, o que torna a 

circulação na loja de livros ainda maior, pois a maioria do público, após assistir ao filme, 

também não deixa de dar uma entrada rápida na livraria, ao menos para conferir as novidades. 

  Vivemos na era da informatização, que constantemente une o mundo digital ao 

universo do papel. Se o livro realmente estivesse fadado ao seu desaparecimento, certamente, 

um dos espaços de leitura mais antigos já haveria há muito sido extinto: a biblioteca pública. 

No entanto, esse ambiente, que surge no contexto da Revolução Industrial para ajudar a 

escola, não só continua sendo regularmente frequentado como também ampliado e adaptado 

aos novos meios tecnológicos. Grande parte das bibliotecas, incluindo as públicas, oferece a 

seus usuários acesso à rede de computadores, com internet disponível. 

 Na cidade de São Paulo, por exemplo, foi inaugurada, em 2010, no antigo espaço que 

abrigava a famosa penitenciária do Carandiru, uma biblioteca pública no melhor estilo 

megastore adotado pelas livrarias acima referidas, deixando de lado a formalidade tradicional 

que antes caracterizavam esses ambientes de leitura. O objetivo é atrair um público amplo de 

leitores, fazendo com que esse ambiente seja, de fato, democratizado. 

Como se vê, os espaços de leitura também estão se adaptando aos novos tempos, 

lançando alternativas viáveis que seduzam o leitor da era tecnológica. Não apenas clássicos e 

livros acadêmicos circulam nesses ambientes, como antigamente se predominava, mas 

também best-sellers, autoajuda, livros religiosos, que são cada vez mais lidos e requisitados. 

Por isso, é difícil crer que um dia essas instituições, assim como o livro, venham a 

desaparecer. Como afirma Manguel (2006, p. 192), “é provável que as bibliotecas persistam e 

sobrevivam, na medida em que continuemos a emprestar palavras ao mundo que nos cerca e a 

preservá-las para leitores futuros”. 
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Contudo, os espaços clássicos de leitura também não perderam seus encanto e 

fascínio. Ao contrário. Continuam ainda cativando legião de leitores. Assim, circular em uma 

livraria que resgata o estilo das tradicionais bibliotecas é uma prática também bastante 

comum nos centros urbanos. E quanto mais importante a megastore, maior ainda o 

movimento. Quem, por exemplo, não gostaria de ser visto caminhando por todos os espaços 

da elegante El Ateneo, situada em Buenos Aires?3 Mas, além do status e poder proporcionado, 

esses tipos de ambiente são capazes também de seduzir leitores. Conforme afirma Cruvinel 

(2008, 113), “mais que espaço da prática comercial, é lugar de recolhimento e apreciação, 

uma vez que é cenário de culto ao livro e à arte”. Por isso, atualmente, é tão frequentado, por 

distintos leitores, de diferentes idades, mesmo vivenciando-se a época das novas tecnologias e 

mídias eletrônicas. 

Deste modo, as livrarias (sejam as mais modernas ou as mais tradicionais) se 

configuram como importantes espaços de leitura, por oferecem acesso aos bens de consumo 

cultural que podem levar à formação de uma prática de leitura.  Elas atuam como espaços de 

destaque da mídia editorial, com atrativos produtos que seduzem o leitor, que passeia pelo 

ambiente em busca de novidades, estando ele imerso em variados objetos de leitura, em 

diversos discursos sobre a importância da leitura e variadas apreciações, sendo 

expressivamente influenciado pelo marketing que o leva a comprar mais e mais livros. Isso 

devido às disposições dos livros que estabelecem uma boa comunicação visual do produto, 

que é resultado de um projeto de estratégia do mercado editorial, o que, consequentemente, 

estimula as compras, principalmente aquelas feitas por impulso.  

Dessa forma, apropriando-se da categoria de lugar de Michel de Certeau (2012, p. 

184), pode-se dizer que aí existe “uma configuração instantânea de posições. Implica uma 

indicação de estabilidade.” Assim, o lugar da livraria sugere uma afinidade de objetos, 

distribuídos ordenadamente, em um dado campo efetivo, é algo que se assenta em uma ordem 

e que se caracteriza pela inflexibilidade. São artefatos originados por uma técnica: ruas, 

prédios públicos, mobiliário de um determinado espaço. Logo, a noção de espaço, categoria 

também conferida a de Certeau (2012) implica que “[e]xiste espaço sempre que se tomam em 

conta vetores de direção, quantidades de velocidade e a variável tempo. O espaço é um 

                                                 
3 A livraria El Ateneo, que no passado abrigou um tradicional teatro argentino, foi classificada em 2010, segundo 
o artigo do jornal britânico The Guardian, como a segunda mais bonita do mundo, por seu modelo arquitetônico 
diferenciado.    
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cruzamento de móveis. [...] o espaço é um lugar praticado”(DE CERTEAU 2012, p. 184). 

Pode-se, então, entender que o espaço da livraria encontra no lugar possibilidades de usos, 

porque todas as formas implicam uma funcionalidade e é, em meio a essa função sugerida, 

que o espaço se movimenta de maneira própria e mutável em que são ressaltados o 

movimento, os ruídos, as apropriações de materiais de uso e de espaços de leitura, uma 

interação generalizada entre os interlocutores. São as ações que dão vida e importância à 

noção de espacialidade, já que o “[e]spaço é o efeito produzido pelas operações que o 

orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de 

programas conflituais ou de proximidades contratuais” (DE CERTEAU, 2012, p. 184).  

A ideia de movimento e as relações ali possibilitadas, como tomar um café, encontrar 

amigos e participar de eventos, implicam relacionar a leitura ao divertimento, ao valor 

mercadológico, ao discurso tão bem utilizado pela mídia editorial, em que o leitor imerso em 

livros é instigado a admitir uma identidade de leitor consumidor, cada vez mais interessado 

em comprar um ou mais livros. 

 

3. Perfil dos leitores entrevistados na livraria 

 

Em pesquisa realizada em uma livraria de Goiânia, situada em um shopping de grande 

prestígio na capital, Corsi (2010)4 entrevistou diversos clientes para traçar um perfil do leitor 

que frequenta esse ambiente (faixa etária, classe social etc.), a fim de investigar, entre outros 

dados, o motivo que os levou a visitar esse espaço. Atualmente, as grandes livrarias, 

conhecidas como megastores, oferecem um ambiente acolhedor e reconfortante para a leitura 

(como o das tradicionais bibliotecas), lugar ordeiro, a partir do posicionamento de elementos 

relacionados e preestabelecidos, a disposição dos livros em estantes e em balcões permitem 

aos seus clientes não só abrir e olhar o livro, mas também lê-lo, dele desfrutar, sem 

necessariamente comprá-lo. Foi, então, averiguado o que esse leitor lê, por que lê, por 

influência de quem e, principalmente, o efeito que essa literatura lhe provoca, uma vez que 

essa pesquisa se deteve mais especificamente no gênero literário. 

                                                 
4 O objetivo da pesquisa intitulada “A escola, a biblioteca e a livraria: espaços de encontro do jovem com a 
leitura literária” foi, pois, refletir sobre o papel da leitura literária realizada fora do ambiente educacional, ou 
seja, investigar a prática de leitura literária cujos sujeitos leitores leem não motivados pela escola ou pelo 
professor. Esses dados foram fundamentais para que se traçasse o perfil do jovem leitor goianiense. 
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Informantes leitores de diferentes faixas etárias foram entrevistados na livraria: jovens 

de 13 a 17 anos; de 18 a 22 anos; de 23 a 29 anos e o público adulto, com idade superior a 30 

anos, com a finalidade de averiguar as escolhas leitoras realizadas pelos clientes, bem como 

investigar até que ponto a escola e o marketing livreiro podem exercer influência na prática da 

leitura literária do jovem estudante. Além disso, foram aplicados questionários também com 

os vendedores da livraria, com o objetivo de investigar a forma como atuam na indicação de 

vendas de títulos aos clientes, bem como de conhecer seu perfil de leitor. 

 Os dados revelados na pesquisa realizada na livraria, entre os jovens estudantes de 13 

a 17 anos, mostram que a escola ainda é um fundamental meio de divulgação e formação 

literária para os estudantes adolescentes, embora essa influência acabe sendo, em alguns 

momentos, mais negativa do que positiva. Segundo foi constatado na pesquisa (Corsi, 2010), 

metade do público adolescente entrevistado lê por exigência da escola, mesmo não gostando 

muito dessa obrigatoriedade. Esse é um dado um tanto quanto polêmico. Houve adolescente 

que defendeu a exigência de determinadas leituras, pois elas, ainda que obrigatórias, foram 

interessantes e estimuladoras. Já outros, manifestaram-se contra, por crerem que tudo o que é 

imposto torna-se desestimulante e chato. Esse duplo e contraditório resultado mostra, assim 

como foi apontado por Baudelot et al (1999), que a relação do jovem leitor com o texto oscila 

bastante. Mas pelo menos em um ponto esses jovens foram unânimes: todos os adolescentes 

entrevistados alegaram ler por prazer, gosto, ou necessidade espontânea, o que, sem dúvida, já 

é um dado bastante positivo. 

 Vale destacar também o papel da mídia e das próprias estratégias de marketing da 

livraria, que cerram fogo nos best-sellers. Há ainda a influência vinda de casa, por intermédio 

dos pais ou outros parentes, destacando-se mais o papel da mãe como principal motivadora de 

leituras variadas. Ademais, não podemos ignorar o significativo número de amigos que atuam 

na indicação de leituras, tanto os sucessos das livrarias, quanto os prazeres que algum livro 

escolar propicia. Assim, o que se constata é que o meio escolar, atualmente, não reina 

absolutamente na formação da prática leitora dos adolescentes, dividindo o posto com outras 

fontes influenciadoras de grande poder e prestígio. 

 A internet, que ultimamente conta com um amplo acervo de livros que podem ser 

“baixados” gratuitamente, é, ao mesmo tempo, uma aliada e uma concorrente dos 

movimentos para a leitura. Da mesma forma, o cinema atrai a atenção do jovem com a 
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adaptação de obras das famosas listas de best-sellers e oferece duas horas de sessão de 

imagens que contam a narrativa de modo mais rápido e encantador aos olhos. Porém, o 

cinema também leva o leitor fascinado a passear pela livraria em busca do livro. 

Já os jovens de 18 a 22 anos, cujo perfil predominante foi o do estudante universitário 

ou pré-vestibulando, leem mais por exigência acadêmica. No entanto, mesmo não tendo sido 

unânime, o número de entrevistados que lê por prazer, gosto ou necessidade espontânea foi 

bastante alto: 91,35%. Isso mostra que esses jovens, embora tenham assumido novos 

compromissos e leiam outros gêneros, sobretudo os que fazem parte do currículo acadêmico, 

não deixaram de ler por prazer.  Segundo Souza (2003, p. 83), 

 
Forças diferentes vão dando condições variadas para os usos pessoais da 
leitura: o próprio trabalho escolar, o lazer, as preocupações profissionais, a 
interiorização de valores humanistas, a aquisição de um patrimônio cultural. 
Tudo isso, além de aspectos de gênero, de série de estudo, de classe social, 
de ‘idade da leitura’, concorre para auxiliar, ou dificultar, a formação do 

leitor. 
 

No caso dos leitores de 18 a 22 anos, todos esses fatores acabaram por favorecer, de 

certa forma, a prática da leitura literária. Esses jovens leem tanto quantos os adolescentes 

entrevistados e, assim como eles, o fazem por prazer, apesar das inúmeras responsabilidades 

que assumiram com a chegada da maioridade, período que normalmente marca a transição do 

ensino médio ao superior e o ingresso no primeiro emprego. Muitos são estudantes 

universitários, trabalham, e, na maioria das vezes, leem não só por exigência da faculdade, 

mas também para que se atualizem profissionalmente. No entanto, mesmo com todas essas 

novas cobranças, percebemos que a grande maioria não deixou a leitura de lado e vemos, 

agora, mais claramente, a presença da escola na formação dessa prática. Muitos desses jovens 

leem menos best-sellers e consideram a leitura de obras clássicas como as mais marcantes de 

sua vida, o que sem dúvida é um dado muito relevante. 

No perfil dos jovens que já concluíram o ensino superior, de 23 a 29 anos, predominou 

a leitura por exigência acadêmica e profissional, uma vez que a maior parte deste público era 

recém-saído da universidade e estava em busca de uma leitura que visasse uma melhor 

qualificação e preparação para o mercado de trabalho. Nas respostas apresentadas por esse 

público entrevistado, percebemos, então, que, embora menor, a influência da escola ainda 

mostra-se presente, se não atualmente, pelo menos na época em que estudavam. As obras 
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mais marcantes foram as lidas na infância ou adolescência e até mesmo as lidas 

obrigatoriamente para o vestibular. 

Para os adultos de 30 a 40 anos e acima de 40 anos predominou a leitura dos livros de 

autoajuda e dos livros religiosos, que aparecem, pois, como grandes campeões de leitura nessa 

faixa etária. De acordo com Cunha (2008, p. 51),  

 
o grande número de citações de livros religiosos (livros psicografados, 
biografias de santos e figuras de atuação religiosa ou orientações de vida 
com caráter religioso) poderia apontar uma necessidade a ser atendida, ou 
um campo a ser explorado editorialmente.  

 

Como os adultos dessa faixa etária estão ainda mais distanciados do período escolar, 

em que, teoricamente, se lê mais obras literárias, como já foi constatado nessa investigação, a 

recorrência por livros religiosos e de autoajuda, gêneros que também merecem forte destaque 

por parte da mídia e do marketing livreiro, acaba sendo maior nessa idade. Assim, com o 

maior afastamento da leitura de obras literárias, muitos desses leitores se apoiarão em outras 

fontes leitoras, que levantam a autoestima e afloram o lado religioso. No entanto, ainda que 

hoje muitos deles leiam obras não-literárias, religiosas e de autoajuda, percebemos, que essas, 

na verdade, não foram tão significativas e marcantes como os romances de escritores clássicos 

e modernos, lidos na infância e adolescência. 

O que se observou em todos os grupos foi a menção da leitura dos clássicos, 

considerada como uma literatura marcante, bem como as leituras realizadas na infância e 

adolescência, corroborando, assim, o princípio de Calvino (2007), que defende a leitura dos 

clássicos como inesquecível a qualquer leitor. Do mesmo modo, a influência da família na 

formação leitora dos sujeitos, em especial da mãe, foi determinante em todas as faixas etárias 

pesquisadas, confirmando a tese de Fraisse et al (1997, p. 14) que ressalta: “Discursos 

ilustrados e imagens legendadas unem, e por muito tempo, leitura e infância, marcando as 

representações da leitura com traços característicos das leituras escolares e juvenis”. 

 O papel do vendedor na indicação de livros também foi outro dado bastante 

influenciador. Como se pôde perceber, as entrevistas e questionários com os vendedores 

foram bastante reveladores, pois mostraram que esses funcionários, antes mesmo de serem 

simples vendedores são também leitores, que gostam de estar sempre atualizados, bem 

informados. Por isso, sempre que podem, leem um bom livro, não só porque essa leitura lhes 
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ajudará no seu trabalho, mas também, porque essa os satisfaz como leitores. E, essa prática de 

leitura literária mantida por todos os vendedores, deu um novo sentido de vida para eles, que 

se transformaram nessa inovadora descoberta. 

 Por esses dados apresentados é possível concluir que a livraria em questão tem uma 

certa preocupação, no momento da contratação, de  selecionar vendedores que tenham já uma 

prática leitora, uma maior familiaridade com os livros, pois essa é uma forma de se aproximar 

mais do cliente, ajudando-o, quando necessário, na indicação de leituras, que, como foi visto, 

são bastante recorrentes. É importante observar, que essa megalivraria, que também vende 

artigos de papelaria e eletrônicos, nunca encarrega um mesmo vendedor para diferentes 

funções. Assim, nesse ambiente, sempre há os vendedores que se dedicam exclusivamente à 

venda de livros e os demais funcionários que auxiliam nos demais departamentos 

independentes do universo da leitura, o que, portanto, corrobora que a referida livraria tem um 

maior cuidado e atenção na seleção desses vendedores-leitores, que tem um importante papel 

a desempenhar. Mais do que vender livros, eles atuam determinantemente na indicação de 

obras, diferentemente do que ocorre em algumas livrarias, em que falta maior conhecimento 

por parte dos vendedores, que, muitas vezes, ficam presos somente às máquinas de consulta 

de preço e do nome da seção em que se encontram os títulos, e mal sabem como proceder 

quando não estão diante dos computadores, pois, na maior parte das vezes, não conhecem 

sequer dados importantes da obra solicitada, como autor e gênero a qual pertencem. 

Por fim, cabe ressaltar a crescente frequência nas livrarias megastores e a recorrente 

influência do marketing livresco e a divulgação da mídia na venda de obras literárias. O 

espaço e a distribuição estratégica nas estantes e vitrines da livraria, que destacam mais os 

best-sellers e os mais vendidos, por vezes, acabam por entusiasmar o leitor que visita esse 

local em busca de uma novidade. Essas formas de contato podem ser vistas como 

representações de prática de leitura que, por um lado, são frutos de uma cultura de massa, de 

grande receptividade popular e, por outro lado, de uma prática de leitura valorizada, cujos 

textos são os consagrados socioculturalmente, há tempos. Contudo, nossa pesquisa verifica 

que o tipo de livro que os leitores esgotam parece estar em evidência, principalmente entre o 

público jovem, que, cada vez mais, alimenta um mercado que visa satisfazer os anseios do leitor.  

 

 



 
 

259 

Considerações Finais 

 

 O espaço sedutor das livrarias modernas vem conquistando vários leitores, de 

diferentes idades, que passeiam por esses ambientes em busca de um bom exemplar a ser lido. 

Influenciados pelos mais diversos meios (escolar, familiar, midiático, entre outros), os leitores 

não ficam muito tempo sem visitar esse ambiente, para conferir as novidades e ter a liberdade 

de poder manusear os livros a seu modo. Destaca-se, pois, o papel da mídia e do marketing 

livresco na divulgação dos livros, em especial, os best-sellers que tanto influenciam na 

escolha dos jovens, mais do que a escola, conforme revelaram os dados. 

 Mas a influência da escola ou do professor não deixa de ser determinante na formação 

do gosto e prática da leitura, seja de forma positiva ou negativa. Embora a maioria dos 

adolescentes prefira ler mais os best-sellers e literaturas estrangeiras, conforme foi constatado, 

percebe-se que eles leem também literatura brasileira, ainda que, na maioria das vezes, leiam 

por indicação ou exigência da escola. 

Com todos esses dados em mãos, percebemos que atualmente a escola perde o posto, 

dominado por décadas, de principal motivadora da prática de leitura literária entre os jovens, 

o que, de forma alguma, diminui sua relevância e permanência nos currículos escolares. 

Provavelmente haja a necessidade de uma ampla modificação na forma como essa prática 

leitora vem sendo abordada no colégio, até agora mais combatida e menos considerada como 

outro modo de ler.  

 Leitura é ação no plural, modo democrático de relação com os livros. Perante a 

concorrência dos best-sellers, talvez a estratégia mais propícia para uma boa formação de 

leitores, seja a de adotar uma posição de multiletramentos, que dá ao leitor o amplo campo 

dos variados suportes e gêneros, com o aprendizado da riqueza da linguagem que cada um 

deles proporciona. 
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RESUMO: Esta pesquisa analisa a relação entre tridimensionalidade e sujeito pelo contato 
com enunciados tridimensionais. Objetivamos perscrutar como ocorre o efeito das 
visibilidades em uma cultura iconográfica, assim como a relação entre real e virtual no 
processo interacional. O aparato teórico-metodológico da investigação é a Análise do 
Discurso de linha francesa. Como resultados, apontamos que o volume de evocações ao corpo 
leva à autopromoção. A regra é consumir e ser feliz aqui, agora (LIPOVETSKY, 2004). Para 
Bauman (1999), uma subordinação de consumo causa uma interdependência insalubre, com 
dominação de empresas transnacionais que submetem o consumo intenso à satisfação, sempre 
provisória.  
 
Palavras-chave: Sujeito. Narcisismo. Interação. Tridimensionalidade.  
 
 
1 Introdução 

 

No século XXI, com a facilidade histórica das novas tecnologias, uma profusão de 

publicações tridimensionais para o consumo. Enunciados verbo-visuais são reescritos 

historicamente, por meio da recorrente tridimensionalidade, numa sociedade contemporânea 

cada vez mais atrelada ao gosto pelos enunciados sincréticos, verbais e não verbais, ou 

meramente imagéticos, não verbais. 

A hiperbólica circulação de imagens, hoje, promove a irrupção do recurso 

tridimensional, dentre tantos apelos iconográficos, para atrair a interação e propiciar a 

sensação de proximidade entre real e virtual. O prazer instantâneo é descartado, pois, 

satisfeita a sinestesia hedonista, logo é desejada outra imersão tridimensional. 

As regularidades enunciativas iconográficas em suportes tridimensionais possibilitam 

a análise a partir da observação de um regime de práticas discursivas. Esta pesquisa, portanto, 
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pretende, por meio do estudo dos enunciados iconográficos tridimensionais, responder as 

seguintes questões: 

1) Como ocorre o funcionamento discursivo dos enunciados verbo-visuais tridimensionais? 

2) Como se realizam os processos de subjetivação nessas práticas discursivas tridimensionais? 

 

2 O sujeito na sociedade hipermoderna 

 

A industrialização favorece a reprodução em larga escala de produtos. A agilidade da 

produção é proporcional ao consumo desenfreado, graças ao crédito facilitado e à divulgação 

que atinge as mínimas ramificações.  

 

Parece-me que a fala pública foi progressivamente incorporada pelo 
irresistível apetite de crescimento do mercado e da ideologia que lhe subjaz, 
o consumismo. É um dos efeitos do que se nomeia por “globalização”, ou 
seja, o efeito de acelerar, em escala planetária, a anexação de setores inteiros 
da esfera cultural, reapresentando-os como produtos de consumo 
(COURTINE, 2008, p.14). 

 

Nos séculos XX e XXI, a globalização aproxima distâncias. As fronteiras são 

ilimitadas a partir da circulação das manufaturas e, por conseguinte, das ideias. O consumo 

não se limita a bens materiais; há uma universalização de conteúdos, informações 

instantaneamente acessíveis pela internet por meio de um clique, de acordo com a lógica 

capitalista de conversão dos produtos em bens de consumo. Valores e gostos são necessidades 

criadas por discursos mercadológicos. A parcialidade cultural, localizada em vários locais do 

planeta, forma uma rede integral que converge para a anexação de ideias fornecedoras de 

sentido aos produtos. Consome-se, então, ideias, mais do que mercadorias. Necessidades são 

criadas em ritmo acelerado, o que produz um excesso de descartabilidade, pois os produtos 

são rapidamente convertidos em lixo. 

 

Numa sociedade líquido-moderna, a indústria de remoção do lixo assume 
posições de destaque na economia da vida líquida. A sobrevivência dessa 
sociedade e o bem-estar de seus membros dependem da rapidez com que os 
produtos são enviados aos depósitos de lixo e da velocidade e eficiência da 
remoção dos detritos. Nesta sociedade, nada pode reivindicar isenção à regra 
universal do descarte, e nada pode ter permissão de se tornar indesejável. A 
constância, a aderência e a viscosidade das coisas, tanto animadas quanto 
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inanimadas, são os perigos mais sinistros e terminais, as fontes dos temores 
mais assustadores [...] (BAUMAN, 2007, p.09). 

 

A sociedade de consumo acumula bens que são efêmeros. A obsolescência está 

embutida num produto praticamente desde o momento em que deixou de ser desejado e 

passou a ser utilizado. O capitalismo explora a inexequível negação de necessidade de um 

produto. Antes mesmo de ser lançado, um produto semelhante torna obsoleto outro recém-

adquirido. A cultura da superposição produz a ansiedade da troca, a alucinada satisfação ao 

possuir algo que em breve perderá o valor para ser substituído e, assim, restituir o prazer, 

sempre reciclável e momentâneo.  

 

A vida numa sociedade líquido-moderna não pode ficar parada. Deve 
modernizar-se (leia-se: ir em frente despindo-se a cada dia dos atributos que 
ultrapassaram a data de vencimento e desmantelamento, repelindo as 
identidades que atualmente estão sendo montadas ou assumidas) ou perecer. 
[...] “Ligar-se ligeiramente” [...] é uma ordem, não importa o que façam, 
“propriedades, situações e pessoas” continuarão deslizando e desaparecendo 
a uma velocidade surpreendente [...]. “Deixá-las ir” é um imperativo 
(BAUMAN, 2007, p.12). 

 

O contexto sócio-histórico contemporâneo experimenta uma sociedade que estimula a 

substituição, a produção do lixo, o inexorável processo de descartar produtos manufaturados 

rapidamente tornados obsoletos devido ao desenvolvimento acelerado da tecnologia. A 

necessidade e o desejo de consumo são discursos inerentes à sociedade pós-moderna. Não se 

considera que um produto seja supérfluo ou desnecessário; muitas funções acumuladas num 

mesmo material enunciativo são garantia de qualidade e status, mesmo que determinadas 

funções do material enunciativo nunca sejam utilizadas. A comoção social causada pelo status 

evocado em um produto de alta tecnologia é mais importante que o próprio material 

enunciativo de consumo.  

Nos anos 1970, uma crise de paradigmas provoca a pluralização cultural. A 

diversidade de posicionamentos é valorizada; a satisfação em curto prazo e a menor 

intensidade de preocupação com o futuro são características da sociedade pós-moderna. A 

ansiedade é gerada pela realização cada vez mais desejada de obtenção de prazeres hoje. A 

regra é consumir e ser feliz aqui, agora (LIPOVETSKY, 2004).  
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Três possíveis consequências das identidades culturais globalizadas são traçadas por 

Hall (2005, p.69): 

 

As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do 
crescimento da homogeneização cultural e do “pós-moderno” global; as 
identidades nacionais e outras identidades “locais” ou particularistas estão 
sendo reforçadas pela resistência à globalização; as identidades nacionais 
estão em declínio, mas novas identidades – híbridas – estão tomando seu 
lugar. 

 

A identidade não é a mesma; não é uma tradição consecutiva à globalização. A 

homogeneização dada pelas transnacionais, que massificam culturas locais e nacionais, não é 

obrigatória. O livre mercado, de certa forma democrático, possibilita adesões e resistências, o 

que reforça as identidades nacional e local. Uma terceira identidade é apresentada com o 

advento da globalização: um hibridismo cultural que alia tanto as culturas nacional e local 

quanto a global, o que cria uma harmonia pela soma de elementos muitas vezes divergentes 

na aparência.  

Nenhuma economia é sólida, pois quantias são vulneráveis em mercado de ações e o 

setor terciário sofre abalos inesperados. O Estado dissolve-se e a economia de mercado 

estipula novas normas éticas, jurídicas, políticas. Nada é estável, tudo pode mudar. O controle 

é cada vez mais fugaz: embora o controle seja global, os meios para escapar da sujeição 

também são desenvolvidos pelos conhecedores das novas tecnologias. Driblar e provocar 

golpes virtuais, sejam financeiros ou na interação pelo entretenimento, são trapaças comuns, 

complicadas no processo de averiguação. A invisibilidade facilita a má conduta dos usuários 

da rede mundial de computadores.  Há uma nova ordem ética, dissolvida pela fluidez 

identitária. 

A reciclagem de costumes e comportamentos é parte do imediatismo exigido pela 

facilidade de acesso e ausência de fronteiras que a globalização proporciona, por meio das 

novas tecnologias. Nesse sentido, as identidades não são fixas; estão em inexorável 

modificação, de acordo com as novas necessidades que reciclam, em um curto prazo de 

tempo, a cultura: 

 

‘Líquido-moderna’ é uma sociedade em que as condições sob as quais agem 
seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para 
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a sua consolidação,em hábitos e rotinas, das formas de agir. A liquidez da 
vida e a da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida 
líquida, assim como a sociedade líquido-moderna, não pode manter a forma 
ou permanecer em seu curso por muito tempo (BAUMAN, 2007, p.7). 

 

Há um princípio básico na vida líquida: a descartabilidade é essencial para que haja o 

alcance da redenção. A substituição ocorre a partir da transformação de algo em lixo. Novas 

identidades são assumidas e não é possível traçar tendências futuras: a inconstância e a 

incerteza não preveem atitudes, que são, inclusive, contraditórias. Esquecimentos e 

apagamentos são corriqueiros: nada pode ser isento de se tornar indesejável. O que não se 

almeja hoje, amanhã pode ser objeto de desejo.  

 
O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de 
várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. [...] A 
identidade torna-se uma celebração móvel: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. [...] Dentro de nós há 
identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo 
que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas (HALL, 
2005, p.12-13). 

 

A assimilação de uma sociedade que regulariza volumes gigantescos de marcas, 

produtos e serviços está além do pós-modernismo: os tempos hipermodernos revelam um 

gosto pelo inchaço, pelas aglomerações, pelas parafernálias em fluxos numericamente 

infinitos em tempo e espaço praticamente imensuráveis. Compulsões, vícios e excessos são 

comuns na sociedade hipermoderna. A transição da pós para a hipermodernidade acontece 

como quaisquer mudanças atuais, cada vez mais líquidas e inescapáveis, além de rápidas. A 

dissolução de fronteiras, de burocracias; as privatizações; a acirrada concorrência entre as 

entidades que exercem importante função no Estado mínimo, neoliberal; o imperativo da 

mudança; a ansiedade exacerbada; o fim das utopias; as contradições entre a (in)dependência 

e a (in)segurança são definições do modelo de sociedade hipermoderna (LIPOVETSKY, 

2004). 
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Figura 1: Painel da exposição Vertigem de Osgêmeos, com composições de efeito tridimensional. 
Disponível em: <http://lab.think4.com.br/wp content/uploads/2009/11/Vertigem_Osgêmeos2small.jpg>. 
Ano de publicação: 2009. 

 

Traçar a identidade do sujeito na vida líquida é uma tarefa árdua e difícil. Qualquer 

categorização ou definição pode se tornar obsoleta a partir de seu lançamento. Não há um 

padrão identitário: a fragmentação dos sujeitos constrói um cenário de desordem que evita a 

paralisação em um contexto favorável à valorização da rapidez, e não da duração das ações. 

Na contemporaneidade, a velocidade actancial é reiterada pela valorização do consumo rápido 

de imagens. Portanto, em condições de produção sócio-históricas marcadas pelos enunciados 

(verbo-) visuais em demasia, o corpo clivado pelas imagens evidencia-se. 

Ao se direcionar à contemplação do painel da Figura 1, o espectador, ainda que pela 

limitação dos olhos e do corpo, participa da atividade narrativa proposta. A evidência do olhar 

propicia a incursão narrativa. A ampliada dimensão física do painel possui um efeito de 

hipnose, uma imersão virtual que desloca o leitor da realidade. A sensação de movimento 

permite a fragmentação do sujeito, que está simultaneamente em dois espaços, o virtual e o 

real. Nesta tela de Vertigem, num mesmo plano, estão superpostos os personagens, mas a 

geometria remete à tridimensionalidade. É volátil e metamorfoseante a relação do sujeito com 
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a imagem, que induz ao transporte volúvel ora para a narrativa da tela, ora para o empirismo 

de si. A diferença em relação à bidimensionalidade e às narrativas tradicionais é a condução 

do corpo à narrativa para uma vivência realista das ações, como se o espectador fosse também 

personagem da tela. Daí a fluidez, a inseparabilidade entre a narrativa virtual e a condição real 

do sujeito que não mais apenas observa, de modo distanciado, a arte. 

No centro da tela, uma casa parece ser a origem das vibrações tridimensionais que 

provocam ilusões de materiais enunciativos inexistentes no cotidiano real. Funcionaria como 

abrigo mágico, local de entes bizarros e, ao mesmo tempo, um convite ao leitor para que 

possa não mais olhar, e sim entrar neste universo onírico. O sujeito não é convidado a apenas 

contemplar, e sim a experimentar, pois é interpelado pelo discurso da visibilidade, hiperbólico 

olhar, para que assuma e descarte identidades descartáveis, móveis, possíveis pela arte 

contemporânea. O sujeito hipermoderno, heterotópico, se confronta com a fragmentação 

constituinte de seu comportamento.  

 

Estar total ou parcialmente “deslocado” em toda parte, não estar totalmente 
em lugar algum (ou seja, sem restrições e embargos, sem que alguns 
aspectos da pessoa “se sobressaiam” e sejam vistos por outras pessoas como 
estranhos), pode ser uma experiência desconfortável, por vezes perturbadora. 
[...] As identidades flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas 
outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em 
alerta constante para defender as primeiras em relação às últimas. Há uma 
ampla probabilidade de desentendimento, e o resultado da negociação 
permanece eternamente pendente. Quanto mais praticamos e dominamos as 
difíceis habilidades necessárias para enfrentar essa condição 
reconhecidamente ambivalente, menos agudas e dolorosas as arestas ásperas 
parecem, menos grandiosos os desafios e menos irritantes os efeitos. Pode-se 
até começar a sentir-se chez soi,”em casa”, em qualquer lugar – mas o preço 
a ser pago é a aceitação de que em lugar algum se vai estar total e 
plenamente em casa (BAUMAN, 2005, p. 19-20). 

 

Não é fácil compreender a própria constituição identitária, especialmente na pós- 

modernidade, que, simultaneamente, descarta ou agrega múltiplas concepções a respeito de 

um mesmo material enunciativo. O processo de subjetivação (FOUCAULT, 1997) torna-se 

desconfortável, devido às exigências de continuidades dos enquadramentos conceituais, ou 

cristalizações semânticas, por meio das categorizações. O conforto resultante do prazer pelo 

consumo de um produto, contraditoriamente, produz um sentimento negativo posterior ao uso 

instantâneo. “Estar em casa” é um gozo provisório; logo, perde-se o conforto devido a 
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influências alheias, que se tornam próprias. A identidade é múltipla, sempre mutante, 

rapidamente deletável. Um mesmo produto pode ser extremamente importante e essencial 

num dado momento e, pouco depois, nada valoroso.  

A nova ordem social, pelo augúrio das novas tecnologias, fragmenta, rompe as 

permanências culturais. Comportamentos são dissonantes e podem ser descartados pelo 

esgotamento instantâneo, que, em pouco tempo, estipula o anacronismo. Por outro lado, desse 

modo, para Bauman (1999), uma subordinação de consumo causa uma interdependência 

insalubre, com dominação de empresas transnacionais que submetem o consumo intenso à 

satisfação. Grandes corporações instauram suas coerções comerciais e oprimem ao consumo 

exacerbado a população dominada. Apenas uma parte da população acessa bens.  

 

3 Bricolagem dos enunciados tridimensionais, hibridismo dos sujeitos 

 

A arte contemporânea pode ter como suporte uma geladeira; os outdoors 

tridimensionais podem ir além dos limites bidimensionais, trazerem à tona uma gigantesca 

caixa de leite, para produzir uma semelhança real pela virtualidade; um livro pop-up, ao ser 

aberto, causa admiração leitora por fazer pulular à frente dos olhos a ilustração da narrativa e, 

assim, o livro acumula a função de leitura e divertimento; É assim que as mercadorias 

hipermodernas participam, atualizadamente, do culto à mudança perene, da exaltação à 

técnica multimodal, sempre flexível, mutante e supermoderna, atendendo aos preceitos 

sempre metamorfoseantes de um público consumidor sedento por novidades e constantes 

mudanças.  
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Figura 2: Osgêmeos, exposição Vertigem. Geladeira como arte contemporânea, com dispositivos 
sonoros. Disponível em: < http://www.flickr.com/photos/oavestruz/sets/72157607921553413/>. Acesso 
em: 14 fev. 2011. 

 
Figura 3: publicidade do leite Compleite. Fonte: arquivo fotográfico pessoal. Outdoor coletado no Setor 
Sul, em ago. 2010. 
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. Figura 4: instante em que Alice cresce, após beber o líquido que estava em cima da mesa, na 
casa do coelho falante. Fonte: arquivo pessoal (foto da ilustração do livro Alice no país das 
maravilhas adaptação de Robert Sabuda, 2010). 

 

Numa sociedade de consumo espetacularizada, ter é melhor que ser. A necessidade é 

construída pelo ter, mais importante para demonstrar a posse. Assim, os discursos do 

equilíbrio e da felicidade são favoráveis às pantomimas, à teatralização do cotidiano, às 

plasticidades morais e físicas. 

 

O espetáculo é uma permanente Guerra do Ópio para fazer com que se aceite 
identificar bens a mercadorias; e conseguir que a satisfação com a 
sobrevivência aumente de acordo com as leis do próprio espetáculo. Mas, se 
a sobrevivência consumível é algo que se deve aumentar sempre, é porque 
ela não para de conter em si a privação. Se não há nada além da 
sobrevivência ampliada, nada que possa frear seu crescimento, é porque essa 
sobrevivência não se situa além da privação: é a privação tornada mais rica 
(DEBORD, 1997, p.32, grifos do autor). 

 

 Debord compara o consumismo contemporâneo à Guerra do Ópio. No século XIX, a 

China, que se destacava no comércio exterior e emplacava déficits corriqueiros no comércio 

europeu, foi vencida pela droga, o ópio, único produto que desfalcou o comércio chinês. A 

mercadoria foi forçosamente utilizada pelos chineses e provocou dependência química, o que 
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deliberou o volume acentuado de lucros britânicos e, consequentemente, valorização do 

comércio.  

Na sociedade do espetáculo, “a mercadoria contempla a si mesma no mundo que ela 

criou” (DEBORD, 1997, p.35). A satisfação é semelhante ao prazer propiciado pelo ópio, 

droga que transfere alegria ao usuário, ainda que efêmera. A ansiedade e a reciclagem são 

palavras de ordem na contemporaneidade. As novidades são exigidas em ritmo constante. 

 

A incerteza que atormenta os homens e as mulheres na passagem do século 
XX não é tanto como obter as identidades de sua escolha e tê-las 
reconhecidas pelas pessoas à sua volta – mas que identidade escolher e como 
ficar alerta para que outra escolha possa ser feita em caso de a identidade 
antes escolhida ser retirada do mercado ou despida de seu poder de sedução. 
A preocupação principal, que mais arrebenta os nervos, não é como 
encontrar um lugar dentro de uma estrutura sólida de uma classe ou 
categoria social e – tendo-a encontrado – como guardá-la e evitar sua 
desapropriação; o que nos deixa preocupados é a suspeita de que essa 
estrutura conquistada com tanta dificuldade seja logo destruída ou derretida 
(BAUMAN, 2008, p. 187, grifo do autor). 

 

Os séculos XX/XXI acentuam as instabilidades como formações discursivas regulares 

nos enunciados que envolvem as práticas sociais. Há um fetichismo da mercadoria, conceito 

postulado por Marx, mas redesenhado pela contemporaneidade: a estética é valorizada, 

porém, as réplicas são muito semelhantes aos produtos originais, devido ao desenvolvimento 

apurado da tecnologia. A cópia de uma grande marca pode ser usufruída por todas as camadas 

sociais e a satisfação de possuir produtos famosos, de grifes, é experimentada por todos. 

Manter uma estrutura e ser estável, hoje, é conseguir consumir as necessidades criadas 

instantaneamente pelo mercado. 

 

Existe um espectro amplo e crescente de ‘passatempos substitutos’, 
sintomático da mudança das coisas que importam mas sobre o qual nada 
pode ser feito – nem para as coisas que importam menos ou mesmo que não 
importam, mas que podem ser tratadas e manipuladas. A compra compulsiva 
se destaca entre elas. [...] Todos os objetos de desejo ficam obsoletos e são 
deixados de lado antes que tenhamos tempo para aproveitá-los por completo. 
[...] Os objetos de desejo são mais bem aproveitados imediatamente, depois 
são abandonados; os mercados fazem com que tanto a satisfação como a 
obsolescência sejam instantâneas (BAUMAN, 2008, p.191-198). 
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A produção em larga escala constrói outro fetiche em torno da mercadoria: em vez da 

manutenção e exaltação em prol da conservação de um material, o uso incessante é 

compatível ao modismo em voga, passageiro. Logo aparece um novo produto, que pode ser 

consumido por um valor também baixo. O fetiche, hoje, está relacionado ao uso, e não à 

raridade, à conservação de um produto considerado relíquia. Mais vale ter uma mercadoria da 

moda na mão que uma série de manufaturas socialmente defasadas. De repente, por pouco 

tempo, certos aparelhos são insubstituíveis. Entretanto, pouco tempo depois, são descartáveis. 

É preciso adequar-se cada vez mais às necessidades criadas instantaneamente.  

 

‘Agora’ é a palavra-chave da estratégia de vida, e não importa a que essa 
estratégia possa se referir. Nesse mundo inseguro e imprevisível, nômades 
espertos e inteligentes viajam leves e não derramarão lágrimas por qualquer 
coisa que impeça seus movimentos. [...] Nesses tempos de incerteza e 
precariedade, a transitoriedade adquire uma ‘vantagem estratégica’ sobre a 
durabilidade (BAUMAN, 2008, p.198-200).  

 

 A intensidade de um produto paradoxalmente perde o valor ao aparecer uma novidade 

no mercado. É fugaz a importância de uma mercadoria, preparada para ser usufruída como se 

fosse item insubstituível. O prazer de consumir instantaneamente e substituir uma manufatura 

por outra necessidade, sempre insaciável, marcam como perenes apenas a transitoriedade dos 

laços afetivos em torno de algo. Os preços das produções em série tornam ainda mais 

descartáveis e profundamente essenciais por pouco tempo os objetos de desejo de consumo. 

Não há lamentações prolongadas provocadas pela perda ou pela rápida defasagem, pois logo 

outro material pode ser adquirido para suprir a necessidade do anterior, com a vantagem dos 

acréscimos tecnológicos.  

 

O ato de usar é um evento no tempo, que se realiza e se exaure em um tempo 
limitado: as coisas tendem a perder sua utilidade durante o ato de sua 
utilização. Usar só pode adquirir duração por meio da repetição, não da auto-
realização; a realização levaria à morte (é nesse sentido que podemos dizer 
que o tipo de desejo por ‘objetos úteis’ tende a ser fortalecido por nossa 
sociedade de consumo: que ele deseja desejar, e não satisfazer) (BAUMAN, 
2008, p. 209).  

 

 O incessante almejo pelo inusitado permite velhice apenas no cansaço consecutivo à 

aquisição recente, que perde o vigor. Há uma fadiga imediata que desgasta a relação do 
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sujeito com a posse de algo provisoriamente sensacional. O uso requer funcionalidade 

imprescindível acoplado ao fator novidade de um ato consumista, prazeroso na ação 

manipulatória. A satisfação está na indelével sujeição aos princípios afetivos imbutidos nas 

mercadorias, cercadas por discursos que fazem um objeto de consumo ser tão eficaz como 

necessidade produzida pela indução de uso padronizado e global.  

 

4 Considerações finais   

 

 A reciclagem, única atitude perene na pós-modernidade, ministra experimentações que 

desconstroem qualquer padronização. A imortalidade é simbólica neste movimento de 

despreocupação com o futuro, sempre postergado pelo crédito, pagamento futuro do gozo 

momentâneo. O regime das visibilidades espetaculariza o corpo, centraliza-o como foco de 

investimentos que nunca cessam. Elas direcionam ao efeito egocêntrico de extrema 

valorização do eu. A ansiedade é gerada pela realização cada vez mais desejada de obtenção 

de prazeres hoje. O volume de evocações ao corpo leva à autopromoção de si, marca indelével 

do narcisismo que ecoa nas produções enunciativas visuais infinitas. 

Pouco importa o tempo objetivo, a imanência de um futuro que pouco ou nada se 

conhece, a ansiedade que tolhe a ética do bem-estar da brevidade sempre circular do instante 

que pode ser repetido por outras sensações igualmente confortáveis. O ajustamento a um 

objeto de consumo torna-se cada vez mais raro, porque sempre há um motivo, ainda que 

supérfluo, para o descarte de um produto. A nova mercadoria é atraente, devido ao apelo do 

marketing, e algo que seria meramente acessório torna-se fundamental. As condições de 

produção são, portanto, propostas pela ruptura com a repetição, com a perpetuação do apego 

por uma mercadoria, o que gera, então, outros costumes.  

 

Nossos tempos são de transição, pois as velhas estruturas estão 
desmoronando ou têm sido desmanteladas e nenhuma estrutura alternativa 
com um peso institucional semelhante está pronta para substituí-las. É como 
se os moldes nos quais os relacionamentos humanos eram vertidos para 
adquirir forma tivessem sido lançados em um cadinho. Privados desses 
moldes, todos os padrões de relacionamento se tornam tão suspeitos quanto 
incertos e vulneráveis, receptivos ao desafio e abertos à negociação. Não se 
trata apenas de as relações humanas atuais, assim como todos os atributos 
humanos na era da modernidade, precisarem de um esforço para adaptá-las a 
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um padrão; o problema é que os próprios padrões já não são 
‘dados’(BAUMAN, 2008, p. 265).  

 

As múltiplas alternativas de interação e o desenvolvimento implacável da tecnologia 

submetem os indivíduos à difusão de comportamentos sempre insaciáveis. O corpo faz-se 

laboratório de ensaios fluidos, sem pré-formatações. A recepção das inexpugnáveis forças que 

controlam o corpo é exigida pelos indivíduos dominados a partir de afetos gerados nos 

movimentos da pantomima fabricada, como veremos, por enunciados tridimensionais.  

A ubiquidade pode ser alcançada pela sensação de transposição da materialidade a 

partir do efeito das grandes proporções imagéticas, especialmente com o dispositivo 

tridimensional, que incrementa o movimento imersivo ainda que utópico. A convergência 

transmidiática acumula em seres inanimados os traços humanos, prosopopeia metonímica na 

materialidade enunciativa tridimensional do surpreendente efeito de intersecção entre real e 

virtual, propósito da interação – seja ou não interditado o toque – com instalações, painéis e 

esculturas do gênero exposição de arte contemporânea, especificamente em Vertigem, de 

Osgêmeos. Pelo olhar, o dispositivo tridimensional funciona pela inflação da impressão 

imersiva: há uma regra anônima, histórica, que conduz o corpo pelo biopoder, controla seus 

movimentos por condutas sujeitas à vigilância constante de seus movimentos. Uma sanção 

normalizadora disciplina o corpo por uma anátomo-política que adestra pela regulamentação 

sem violência: procedimentos e tecnologias geram coerções ilimitadas para manutenção do 

consumo constante num sistema capitalista.  

O livre mercado supõe uma topografia ilimitada. Os sujeitos podem consumir 

incessantemente as novidades sempre substituíveis. O desenvolvimento tecnológico fomenta 

um mercado que produz lixo e estimula a descartabilidade. 

O poder, seja financeiro, emocional, político, econômico, familiar, religioso, é capilar, 

disseminado. Há uma colonização pela ideia do produto, pela marca, mas não pelo capital, 

diluído no livre mercado. Porém, apesar de parecer democrático e acessível a todos, é 

instável: novos conhecimentos surgem e um empreendimento não mais é garantia de sucesso 

perene. Não basta deter o conhecimento; a criatividade é a mola propulsora da possibilidade 

de consumo de um produto. Uma invenção bem aceita socialmente pode ser bastante admitida 

por um curto prazo, o que não torna o produtor um homem rico por muito tempo. Ou seja, 

uma interface é padronizada e recebida com ânimo pelos usuários de todo o mundo, mas não 
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necessariamente será agregada permanentemente. Assim, a economia global é flutuante, lida 

com flutuações de capital e com contínuas surpresas no quesito aceitação de um produto pelo 

público consumidor. 

 Identidades híbridas exigem multiplicidades, semelhantes à forma como os sujeitos se 

configuram na contemporaneidade fluida. A acumulação de funções, ou seja, a 

multimodalidade de uma mesma mercadoria rompe o padrão de uma abundância de produtos 

que oferecem apenas uma ação. A bricolagem de formas e funções num mesmo objeto 

diferencia a arte, o entretenimento, a divulgação de mercadorias. O sincretismo está no sujeito 

contemporâneo, metamorfoseante, nunca acabado, pleno de transformações. 
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UM ENFOQUE DISCURSIVO DE LEITURA DO TEXTO PRODUZIDO NA ESCOLA 

 
 

Sirleide de Almeida LIMA (FL/UFG)  
Agostinho Potenciano de SOUZA (FL/UFG)  

 
 
RESUMO: Este artigo analisa como os textos escritos por alunos de uma escola pública de 
Goiânia são vinculados às práticas de leitura e averiguar a carga ideológica em que são 
avaliados e apreciados pelos sujeitos envolvidos. Baseados nos estudos Bakhtinianos, 
trataremos os conceitos de ideologia, de signo ideológico e de sujeito. Os resultados 
demonstram a importância de ler o texto escolar a partir de um enfoque discursivo e não 
apenas corrigir, segundo algum padrão pré-determinado. Porém, há um olhar que não se 
ausenta: uma atitude que os sujeitos possuem de considerar o ato de leitura um momento de 
reflexão sobre a língua.  
 
Palavras-chave: Discurso. Ato de leitura. Texto escolar. 
 
 
1 Atos de leitura do texto escolar: pontos iniciais de reflexão 

 
A arte dar sentido é aptidão necessária do leitor. A leitura estabelece uma relação 

dialética na constituição da subjetividade, por meio da relação de identidade e de alteridade 

proprocionada pela interlocução entre sujeitos de linguagem e pelas variadas práticas de 

produção de sentido que se relaciona com cada leitor e que também são determinadas pelas 

relações sociais. Trata-se de um elemento essencial da subjetividade, já que é lugar para 

compartilhar e para fazer circular sentidos harmoniosos ou conflitos entre as próprias palavras 

e as palavras alheias.  Dessa forma, o leitor não faz uma leitura meramente linguística-frasal, 

ou apenas realiza um processo de decodificação, é uma ação ativa sobre o texto que 

possibilita leituras, cabe ao leitor efetivá-las, uma vez que se considera o seu contexto de 

produção e as práticas sócio-culturais da vida cotidiana. 

Diante disso, em âmbito escolar, ler não significa frequentemente uma prática 

produtora de sentidos, pelo contrário, é mais comum reconhecê-la na escola como prática de 

memorização e de repetição informações do conteúdo do livro didático e, normalmente, pelo 

entendimento de algo que está na superfície textual, quando oralizada, objetiva apenas 

demonstrar fluência e agilidade no processo de decodificação das letras, sem contar a possível 

leitura de livros literários obrigatórios, indicados pela escola. Esses são basicamente alguns 
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gestos de leitura dos alunos. Já os professores leem os livros didáticos adotados pela escola e 

mais outros para servir de comparação e de complementação dos conteúdos que devem ser 

trabalhados em sala de aula; leem alguns livros literários para indicar aos alunos; leem jornais 

e revistas também para fins pedagógicos e, se o tempo permitir, leem textos acadêmicos, a fim 

de melhorar a sua própria formação. Esses gestos de leitura poderiam ser enquadrados como 

práticas produtora de sentidos, porém, uma vez por outra, os professores (principalmente de 

língua portuguesa) leem os textos dos alunos para corrigir, seria esse o mesmo caso dos outros 

gestos?  

Ler para corrigir os textos advindos da esfera escolar, especialmente pelos professores, 

é uma ação reconhecida na escola, é uma forma de medir a aprendizagem, mesurar um 

determinado conhecimento, talvez, identificar problemas nos próprios procedimentos 

pedagógicos e, principalmente, apontar os erros dos alunos. Isso não significa que, 

necessariamente, o professor leu texto escolar com o papel de mediador do aluno e 

cooperador com escrito, no qual reestabeleceu construções linguísticas e textuais 

problemáticas, continuou com a leitura atravancando os entraves na escrita, deixando suas 

marcas de leitura, por meio de anotações dialógicas e construtivas, seguindo o curso do autor 

ainda incipiente. Contudo, em muitos os casos, o texto escolar é unicamente corrigido mesmo.  

Perante tanto textos, o professor quase não se dá conta do mecanicismo que se 

transforma a sua ação, olhos vigilantes, nas imperfeições mais evidentes. Passa, às vezes, à 

noite, corrigindo os textos, com a ilusão de que media a escrita de todos os alunos que 

interrompendo o curso dos textos, muitas vezes, transforma-os metaforicamente em poças de 

água, improlíficas. Noutro dia, ao devolvê-los, com tantos grifos, são outros, com outras 

feições, não são poucos os alunos, geralmente os que têm mais dificuldades, que jogam os 

textos fora, às vezes, na lixeira próxima à mesa do professor, ou os escondem no fundo da 

mochila, ou ainda, entre folhas de um livro. O grande ônus a pagar por enxergar o texto 

escolar somente como uma trama mal construída de formas linguísticas. O texto mal alinhado, 

em desfavor à norma padrão, torna-se desvalorizado como texto pelo professor e, 

consequentemente, é também desvalorizado pelo próprio aluno. 

Contudo, essa prática possui suas vantagens: ao apurar o olhar, o professor se 

transforma exímio na arte de procurar imperfeições, isso dinamiza o seu tempo porque o 

trabalho não incluirá exatamente retomadas de leitura, pelo contrário, os grifos são quase que 
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traços independentes, mas isso não quer dizer que o professor não é um profissional dedicado. 

Em muitos os casos, ele age conforme foi moldado pelos discursos ideológicos que salientam 

que o bom professor de língua portuguesa é aquele que corrige e deixa bem visível os erros de 

gramática dos alunos. 

Como tentamos expor nesses pontos iniciais de reflexão, ler os textos produzidos na 

escola muitas vezes é confundido como ato de correção e de revisão com a finalidade de 

melhorar o domínio de elementos linguísticos dos alunos, uma vez, que na esfera escolar, seus 

produtos culturais estão diretamente influenciados pela atenção ao rigor normativo dos 

elementos linguísticos que organizam o discurso, mas isso não dizer necessariamente que o 

aluno será um produtor proficiente de textos, isso é confirmado pelos conhecidos problemas 

de escrita que apresentam nossos alunos. Velho problema na escola, que mesmo com 

mudanças no ensino de escrita, ainda persiste e gera mais discussões. 

Diante do que foi dito, este trabalho propõe discutir como texto escolar é lido e 

apropriado por seus sujeitos leitores, por meio da compreensão de leitura como prática 

discursiva. Pretendemos analisar como o texto escolar, aqui visto como signo ideológico, é 

vinculado às práticas de leitura e averiguar a carga ideológica em que é avaliado e apreciado 

pelos sujeitos envolvidos. Para tanto, iremos analisar textos escritos por alunos do ensino 

fundamental e médio, de uma escola pública de Goiânia, indicados a participar de atividades 

de acompanhamento escolar. Nossas análises se embasam nos estudos que advém de Bakhtin 

(2010a, 2010b) que nos permite abordar neste trabalho os conceitos de ideologia e de signo 

ideológico e de sujeito.  

A ideologia está ligada aos objetos materiais do mundo que ganham função num grupo 

organizado, no decorrer de suas relações sociais, passam a significar além de suas próprias 

particularidades materiais. Assim, o signo ideológico que é determinado por um grupo social 

forma um universo de signos, possui dupla materialidade: um sentido físico-material e um 

sentido sócio histórico, pois se encontra sempre numa dimensão axiológica na qual faz os 

signos pertencerem ao domínio do ideológico, constituindo-se na interação verbal de grupos 

organizados, ao redor de todas as esferas de atividades humanas. O sujeito age por meio de 

uma atitude responsiva e ativa durante a interação, sofre a influência das forças sociais que 

estruturam sua apreensão e sua produção do discurso, constitui-se nas palavras do outro que 

instaura o sentido a qualquer enunciado. E, assim, refletir como a mudança de enfoque do ato 
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de leitura para uma abordagem discursiva e dialógica da linguagem faz-se necessária, uma 

vez que o sujeito se constitui pela interação com o outro, em diferentes relações dialógicas. 

  
2 Da forma linguística ao discurso: posicionamentos do sujeito leitor  

 
  

Muitas discussões sobre como se lê, como se escreve, como se ouve e como se fala na 

escola estão sendo realizadas, sendo que as aquiescências estão em torno da integração do 

currículo por meio de várias práticas de linguagem em que se considera a língua em seu 

funcionamento, sendo que o mais importante do que reconhecer a forma linguística utilizada, 

é entendê-la dentro do contexto de produção e perceber que sua utilização varia de acordo 

com o uso social da palavra.  

 Isso porque, segundo Bakhtin (2010b), o locutor ao utiliza-se da língua não a vê como 

um mero sistema de formas normativas que exige uma abstração resultante de procedimentos 

cognitivos definidos, ele considera suas necessidades enunciativas concretas direcionadas à 

enunciação na fala. Dessa maneira, o sistema linguístico deve ser compreendido como fruto 

de reflexão sobre a língua, em que as formas linguísticas são empregadas em uma situação 

posta em que o locutor admite que o importante da língua “não reside na conformidade à 

norma da forma utilizada, mas na nova significação que essa forma adquire no contexto [...] 

aquilo que a torna um signo adequado às condições de uma situação concreta dada” (p. 96). 

Como se pode apreender, o locutor, ao se servir da forma linguística tende sempre a 

contextualizá-la, assim, então, adquiri-la em uma dada situação. O que é importante não é o 

sinal estável, e sim a adaptação da forma linguística estável para o signo variável e flexível. 

Esse processo interpretativo é conhecido por descodificação da entidade do signo que, 

segundo Bakhtin (2010b), difere-se completamente da identificação, enquanto o signo é 

descodificado; o sinal é apenas identificado quando se apresenta como algo com o conteúdo 

estável, inalterável e que não substitui, não reflete e nem refrata nenhuma coisa. O locutor, 

não a vê como um mero sistema de formas normativas que exige uma abstração resultante de 

procedimentos cognitivos definidos, ele considera suas necessidades enunciativas concretas 

direcionadas à enunciação na fala. 

Nessa perceptiva, a compreensão de língua reside no mundo da vida por meio da 

interação entre sujeitos de linguagem que não se amparam numa ideia estratificada e que lhes 
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impõe concernente acabamento, isso porque toda relação é implicada pela alteridade. Bakhtin 

(2010b) ressalta que a linguagem se estabelece num processo sucessivo de alterações, sob as 

influências do próprio uso cotidiano, em nossas interações, em que os signos são mutáveis, 

devido a cada contexto social que produz sempre novos significados, “há tantas significações 

possíveis quantos contextos possíveis” (p. 109). A linguagem é imbricada socialmente, 

constitui todas as relações intersubjetivas, uma vez que as palavras “servem de trama a todas 

as relações sociais em todos os domínios” (BAKHTIN, 2010, p. 42).  

 Dessa forma, a relação entre o sujeito e a linguagem estimula a compreensão 

discursiva, rompendo algumas representações de que o ensino de língua apresenta um sentido 

único e verdadeiro baseado em uma visão de linguagem monológica que privilegia um 

sistema abstrato de formas e de regras linguísticas, já que a língua é possui inesgotáveis 

processos de significação de realizações. Os documentos oficiais para o ensino de língua 

portuguesa, nos níveis fundamental e médio, já salientam isso que a linguagem como 

atividade discursiva, é sempre proferida para alguém, num dado contexto histórico e em 

determinadas circunstâncias de interlocução. Dessa forma, trata-se de “[...] um processo de 

interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma 

sociedade, nos distintos momentos de sua história” (1998, p.20). Assim, a compreensão de 

língua reside no mundo da vida por meio da interação entre sujeitos que não se amparam 

numa ideia estratificada e lhe impõem concernente acabamento, isso porque toda relação é 

implicada pela alteridade. Talvez isso se justifique porque a leitura apresenta duas faces, trata-

se de um ato individual, devido unicidade do Ser em meio à multiplicidade e, social, que é 

desencadeado, porque o sujeito se faz participativo, constitui-se na história e junto com a 

história de outros, ou seja, o sujeito então se constitui ao mesmo tempo, ou seja, um eu se 

estabelece no outro e o outro no eu. Sendo assim, o sujeito leitor se molda a partir do outro e 

nas práticas de leitura que o também o constituem.  

 Ao ser considerada a fluidez da linguagem, em âmbito escolar, já estabelecido há 

quase três décadas, trouxe novas reconfigurações de suas práticas de linguagem e repensar em 

procedimentos didáticos metodológicos mais adequados, buscando uma revisão didático-

pedagógica do processo de educação escolar. Porém, no trabalho com linguagem em sala de 

aula, são reproduzidos, postos em conflitos, ou em consenso, diferentes discursos ideológicos 

que influenciam as concepções linguagem e, consequentemente, as práticas de ensino. Diante 
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disso, como o texto escolar é visto numa dimensão axiológica na interação verbal de sujeitos 

que sofrem a influência das forças sociais em âmbito escolar? 

 
3 O texto escolar: materialidade sócio-historicamente marcada 

 
Fazendo algumas apropriações, que faz referência aos estudos de Bakhtin e seu 

Círculo, podemos dizer que o conceito de ideologia1 evidencia uma realidade plural dos 

discursos, em virtude da possibilidade de concretização e também de instabilidade dos 

sistemas ideológicos resultantes da ideologia especializadas e formalizadas e da ideologia do 

cotidiano. Segundo Bakhtin (2010b), a esfera ideológica especializada e formalizada se 

solidifica por meio vínculo contínuo e, ao mesmo tempo, renovador com das práticas da 

esfera da ideologia do cotidiano e esta interdependência são os principiais identificadores 

extremamente sensíveis às modificações socioculturais. Temos então relacionadas de forma 

dialógica e dialética as ideologias constituídas da moral social, da ciência, da arte, da religião, 

entre outras, por reminiscente influência com a ideologia do cotidiano, conjunto da cultura 

presentificada que, por meio de um elo orgânico e vivo, preserva os produtos ideológicos 

constituídos, esse vínculo é vital, porque sem ele, esses produtos morrem, sem a submissão de 

uma avaliação crítica, perdem a vida. Segundo Bakhtin (2010b), a interação entre os sistemas 

ideológicos constituídos e a ideologia do cotidiano cujos objetos aí geridos instituem fonte de 

transformação dos sistemas ideológicos pela perceptiva de consolidação, relativa estabilidade 

e acabamento. Na ideologia do cotidiano, em contrapartida, esses objetos são 

ininterruptamente examinados e passam a enlear a consciência dos indivíduos.  

                                                           
1 Segundo Miotello (2010), o conceito de ideologia é problematizado por Bakhtin e pelos componentes do 
Círculo, que, apesar de serem influenciados pela corrente marxista, discutem preceitos da teoria, dando-lhe 
outros contornos. Entendem que a produção teórica marxista não colocou o problema da ideologia no seu lugar 
de direito, uma vez que foi tratada de forma mecanicista, na qual existia ligação direta entre os “acontecimentos 

nas estruturas socioeconômicas e sua repercussão nas estruturas ideológicas” Ao problematizar a concepção de 
ideologia na teoria marxista e em outros campos teóricos, propuseram concebê-la de forma concreta e dialética 
com bases filosóficas para discutir questões como a constituição dos signos e a constituição da subjetividade. O 
conceito organizando-se por meio da movimentação que estabelece momentos de instabilidade e não 
permanência em relação algum sistema e estrutura, “vai construir o conceito na concretude do acontecimento 

[...]” (MIOTELLO, 2010, p. 168). Para tanto, deixam o conceito marxista de ideologia (chamada de ideologia 
oficial) ao qual não estavam completamente de acordo, e adicionam às ideias do grupo outro conceito de 
ideologia (nomeado como ideologia do cotidiano). 
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Os objetos materiais do mundo que ganham função num grupo organizado, no 

decorrer de suas relações sociais, passam a significar além de suas próprias particularidades 

materiais. Isso explica a preocupação especial com a ideia de signo ideológico.  Os signos de 

um determinado grupo social formam um universo de signos, que possuem dupla 

materialidade: um sentido físico-material e um sentido sócio-histórico. São atravessados por 

um ponto de vista determinado sócio-historicamente, pois se encontram sempre numa 

dimensão axiológica, sujeito a dimensão axiológica conforme a necessidade contextual dos 

interlocutores. 

 Sendo assim, nenhum signo tem valor absoluto fora da interação social porque o 

signo é ideológico por natureza, ele pode ser assimilado pelo ideológico ou pode representar o 

próprio ideológico. Os signos são imensamente variáveis, podem ser separados em verbais e 

não-verbais, e integram-se às diversas esferas da criação ideológica e na comunicação da vida 

cotidiana. São também é meio de reflexão e de refração da distinta realidade que lhe é 

externa, faz alusão a alguma coisa que reside fora de si e que tem significação, trata-se da 

capacidade do signo de materializar o que é real e associar a ele outros desdobramentos que 

vão além dessa representação. Dessa forma, a refração é uma condição necessária do signo e 

exige a intervenção do sujeito no mundo da vida que repousa no ser humano concreto, 

individual e singular e que no mundo concreto relaciona com outros sujeitos que agem e que 

se posicionam frente aos quadros axiológicos geridos em meio sócio históricos, a partir de 

variadas esferas da criação ideológica.  

 Exemplo disso, a linguagem como prática, na sua materialidade, o texto escolar, não é 

apenas reflexo de imagens passíveis de reprodução fiel, ou seja, as imagens não continuam ali 

transpostas e congeladas como aparência da vida concreta, se isso acontecesse não haveria a 

possibilidade de diferentes olhares. Ele reflete a materialidade do mundo, mas, quando se olha 

para ele, sempre se faz de modo refratado porque convivem simultaneamente a concretude 

acabada e as feições inacabadas que possibilitam interpretações, ou seja, refrações que se 

referem à ação humana que, com a ajuda de signos, erige o mundo e não apenas descreve “- 

na dinâmica da história e por decorrência do caráter sempre múltiplo e heterogêneo das 

experiências concretas dos grupos humanos - diversas interpretações (refrações) desse 

mundo” (FARACO, 2010, p. 51, grifos do autor).  



 

 

283 

 Os valores simbólicos adquiridos historicamente pelo texto escolar influenciam as 

refrações feitas pelos sujeitos leitores. Os discursos ideológicos moldam a prática dos leitores 

professores e, por consequência, também são apropriados por esses estudantes transitam em 

contexto social mais amplo, também encontram, sobretudo, amparo na esfera educacional, 

principalmente, quando se pensa na tradição do ensino escolar da língua. Bunzen (2006), 

esclarecendo sobre o ensino sistemático do escrever, no contexto educacional brasileiro, 

verifica que desde o final do século XVIII até meados do século XX, o maior destaque era 

para o ensino de regras gramaticais (vistas como atividades de decodificação) e da leitura 

(como memorização de textos literários) do que escrever.  

 A composição era a denominação dada ao texto dos alunos nas séries finais do ensino 

secundário. O professor de retórica, poética e literatura nacional utilizava a seguinte 

metodologia: passava uma figura, ou um título que faziam menção a textos-modelo, ou seja, 

obras-primas nacionais que os alunos se esforçariam em imitar aqueles belos trechos em sua 

composição. Naquela época, o ensino da composição propagava o “aprendizado pela 

exposição à boa linguagem e na existência de uma língua homogênea, a-histórica e, 

consequentemente, não-problemática [...] o produto final [...] é a tradução do pensamento 

lógico. Logo, quem pensa bem escreve bem” (BUNZEN, 2006, p. 142, grifos do autor). Esse 

raciocínio que faz referência à visão aristotélica da linguagem, naquele contexto se 

apresentava como verdade incontestável no “ensino” do escrever ali estabelecido. 

 Nas décadas de 1960 a 1970, o ensino de escrita passa por mudanças, o ensino da 

composição perde espaço, para o ensino redação escolar. Assim, “[...] os textos de leitura 

eram utilizados como “um estímulo” para escrever, e o texto produzido era resultado de um 

processo criativo, estimulado pelo método” (ROJO; CORDEIRO, 2004, p. 08apud BUZEN, 

p. 144, 2006). Porém poucas coisas mudaram porque o texto ainda “era tomado como objeto 

de uso, mas não de ensino-aprendizagem” (BUZEN, p 144, 2006). 

 Novas discussões foram motivadas, no final da década de 70, pois o ensino da redação 

era ainda tratado como um mero exercício escolar no qual se apontava os erros gramaticais e 

verificava-se se as regras ensinadas nas aulas de gramáticas eram realmente transmitidas e 

memorizadas pelos alunos. A grande preocupação ainda era enfatizar apenas os aspectos 

normativos da língua, em que escrever na escola ainda era “destituído de qualquer valor 
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interacional, sem autoria e sem recepção.” (ANTUNES, 2003, p. 20apud BUZEM, 2006, 

p147). 

 Nos anos 1980 e 1990, o trabalho de ensino de escrita foi invadido pela mudança de 

perceptiva os exercícios de redação seriam então substituídos pela expressão “produção de 

textos”, porém, não o intento não era somente uma mudança de nomenclatura e sim contestar 

a prática de ensino escrita na escola “[...] que não leva em consideração as condições de 

produção das diversas atividades de linguagem que circulam na sociedade (inclusive na 

própria escola)” (BUZEN, 2006) As discussões visaram problematizar a necessidade de se 

ensinar não apenas redações e sim motivar a construção de variados textos pelos alunos. 

Então, de meros produtos escolares se passaria a ensinar a produção de textos, esse novo 

posicionamento afetaria a concepção de linguagem e as práticas letramento escolar. Assim, o 

ensino seria “muito mais procedimental e reflexivo (e menos transmissivo), que leva em 

consideração o próprio processo de produção de textos e que vê a sala de aula, assim como as 

esferas da comunicação humana, como lugar de interação verbal” (BUZEN, 2006, p. 149).

 Atualmente, resquícios dessa história estão presentes em discursos ideológicos ensino 

escrita que está também diretamente ligado a forma como o texto escolar é lido pelos seus 

sujeitos leitores. Mesmo que o sujeito atualmente não tenha que imitar os belos trechos da 

literatura nacional, valores e crenças a respeito da boa escrita ainda estão presentes, já que o 

pensamento é expresso por palavras, uma escrita problemática resulta na imagem de um 

sujeito que não pensa com clareza e coerência, já que a escrita é espelho de um modo de 

pensar organizado. Isso, tanto o professor quanto o alunos provoca verdadeira aflição a escrita 

refrate um indivíduo que possui um pensamento conturbado e problemático. A leitura 

simplista sobre o processo de escrita, faz se tenha a ilusão de todos os problemas de escrita 

serão resolvidos ao apagar todos os desvios a esse padrão. Porém a leitura do texto escolar na 

escola, geralmente, ainda é realizada com finalidade específica, a correção. 

 A “nova” de concepção da linguagem que concebe a escrita como prática social, 

não provocou o apagamento dos discursos que ainda estão muito presentes em nossa 

sociedade que supervaloriza mais as formas gramaticais como principal requisito a ser 

ensinado na constituição de bons produtores de textos. Tradicionalmente, o ensino de língua 

portuguesa no Brasil se caracterizou pela exploração do padrão culto da língua (homogêneo, 

monolítico e uniforme), isso provoca refrações na constituição da identidade do professor que 
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não é apenas moldado pelos discursos acadêmicos ou pelos documentos oficiais, é também 

moldado por diversos discursos sociais o influenciam no seu agirem sala de aula. A postura de 

professores preocupados exclusivamente com os aspectos formais da língua é, ainda, uma 

postura muito legitimada, torna-se até mais confortável agir assim. Os valores dados aos 

textos escolares são tão influenciados pelo bom uso da língua padrão que influenciam até na 

divulgação produtos culturais produzidos em esfera escolar, apenas aqueles textos bem 

avaliados que serão expostos e lidos aos colegas, aos alunos de outras turmas e aos familiares. 

Nem os professores muito menos os alunos querem expor uma escrita que fere a variação 

linguística mais prestigiosa que se tornou como o ideal linguístico não apenas na esfera 

escolar, sobretudo em esfera social mais ampla.  

 Vale ressaltar, porém, que os contra discursos à ditadura da norma padrão, também 

podem causar maus entendidos, ao ponto dos professores se questionarem se devem ou não 

corrigir o texto escolar. A não correção, nessa conjuntura, torna-se argumento 

importantíssimo a favor da velha forma de ensinar escrita em sala de aula, pois ensinar os 

mecanismos linguísticos da língua é dever da escola, não é algo que o aluno aprenderá 

sozinho, porém, não é o único dever. O que deve apagar essa insegurança é perceber que os 

locutores consideram os mecanismos extralinguísticos que, consequentemente, conduzirão o 

modo de manifestação da língua. Tais mecanismos sociais, que se podem compreender como 

a relação entre os sujeitos, principalmente nas interações e no contexto de produção; eles, de 

certa forma, subjugam o dizer. Os textos escolares são delimitados pelas coerções da esfera 

comunicação aqui pertencem, mediar e auxiliar os alunos a perceberem os mecanismos 

linguísticos e extralinguísticos da língua são os deveres principais nas práticas de linguagem 

na escola. Nesse processo, é muito importante refletir sobre o modo de avaliação da produção 

escrita do aluno que, em muitos casos, sente-se alvo de um sistema de avaliação que persiste 

em promover o seu fracasso.  

 
4 Práticas de leitura do texto escolar: formas de mediar o processo de escrita 

 
O conceito de texto é ricamente amplo, segundo Bakhtin (2010a), é definido como 

“conjunto coerente de signos” (p. 330) que exige um sujeito autor nos jogos de interação com 

um interlocutor destinatário. Elementos da língua compõem o texto de forma importante, 

porém, isso não significa dizer que são os elementos mais importantes e que são a única 
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exclusividade do texto que deve ininterruptamente apoia-se discursivamente e há um gênero. 

Segundo Sobral (2006, p.176 - 177), o ponto de liame entre o gênero e o texto é o discurso 

“[...] [o] que mobiliza os textos são estratégias discursivas do projeto enunciativo do locutor, 

de uma dada arquitetônica, que constitui o arcabouço no qual tema, estilo e forma de 

composição unem o histórico do gênero à expressão individual de cada locutor” (p.176-177). 

A respeito do gênero do discurso, Bakhtin (2002) distingue a forma composicional e da forma 

arquitetônica; trata-se de uma caracterização relevante para a apropriação do conceito de 

gênero principalmente para uma análise teórico-metodológica para a percepção no texto, 

apesar de ser uma diferenciação difícil de proceder. A forma composicional refere-se à 

descrição estrutural direta de um texto, já a arquitetônica possui um enfoque mais discursivo, 

tem relação com as inter-relações dialógicas, valorativas, cujos enfoques sejam as relações de 

uso na sociedade. O discurso, assim como enfatiza Bakhtin (2010b), direciona-se para a 

resposta, não escapa da inerente influência do discurso da resposta antecipada, no diálogo 

vivo, ele todo seu curso em direção ao discurso resposta futuro que será sempre provocado e 

baseado no discurso presente. Sendo assim, ao se constituir na atmosfera do “já-dito”, o 

discurso é orientado, ao mesmo tempo, para o discurso-resposta que ainda não foi dito. O 

discurso é objeto imprescindível para percepção do texto como produto das práticas 

discursivas que são concretizadas pelas relações discursivas que por sua vez são predefinidas 

pelas condições de produção.  

Em pesquisa realizada com alunos com limitada habilidade leitora e escrita, por Lima 

(2013) 2, podemos refletir sobre a importância do enfoque discursivo de leitura do texto 

escola. Para tanto, colocaremos abaixo um exemplo 3 de um aluno 1ª ano do ensino médio, 

com visíveis problemas de escrita: 

 

                                                           

2 Essa pesquisa intitulada “Práticas de leitura e escrita: um estudo sobre o acompanhamento escolar” analisa 
práticas de leitura e de escrita na escola, realizadas como atendimento extraclasse a alunos em dificuldades de 
aprendizagem que não se ajustam ao tratamento didático adotado em classes numerosas, que apresentam 
proficiência leitora e escrita incompatível ao grau cursado e com histórico de fracasso escolar. 
3 (LIMA, 2013, p. 22) 
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O estudante produtor da primeira imagem do texto acima é um aluno repetente, cuja 

imagem que seu texto reflete, incomoda qualquer professor de língua portuguesa, no anseio 

de auxiliá-lo, são feitas tantas correções, tantos grifos vermelhos, que ao devolver o texto ao 

aluno, ele fica diante da imagem desfocada do que era seu texto, apagam-se todas as suas 

tentativas de melhorar a própria escrita, do seu esforço em fazer a atividade proposta durante 

o acompanhamento escolar. Imprime-se uma imagem sobre a outra que juntas representam 

para o aluno o fracasso. O professor com essa correção apenas salienta o sinal, ou seja, apenas 

deixa grifados os erros, faz parte do mundo dos objetos técnicos, dos instrumentos de 

produção no sentido. Não media exatamente ao aluno que isso só muda, quando há 

mobilidade específica que o torna signo, orientado por um contexto, a sinalidade é 

dialeticamente deslocada, torna-se signo que é sempre adaptável, mutável e ideologicamente 

marcado (BAKHTIN, 2010 b). 

No enunciado escrito pelo aluno, percebe-se que ele não utiliza com prefeita destreza a 

forma linguística padrão exigida pela escola, de tal modo, não consegue adaptá-la 

eficientemente ao contexto de produção e, assim, produzir sentido de maneira mais 

organizada. Isso porque, possui dificuldades em descodificar os signos que circulam dentro 

das relações sociais produzidas na escola, evidencia também a dificuldade do professor de 

mediar esse processo por meio da leitura do texto do aluno.  

 A imagem refletida pelos grifos do professor sobre o texto do aluno pode provocar 

refrações diversas no mesmo que se nega terminantemente em refazer o texto, justificando-se 

que por mais que se esforçasse ele não sabia escrever. O posicionamento do aluno é ação de 

um sujeito respondente que agiu de forma coerente a compreensão que faz da ação do outro, 
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que provocará novamente outra resposta. Nesse diálogo ininterrupto, instigado pelo texto que 

é aqui signo ideológico, não possui sentido preciso. Ao estar diante da imagem refletida da 

primeira feição do texto, refrata-se uma outra realidade, que pode ser vista por meio de todas 

minhas intervenções. Diante disso, formou-se outro signo derivado do primeiro, que como 

“todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, 

correto, justificado, bom, etc.)” (BAKHTIN, 2010b, p. 32). O aluno demonstrou sua avaliação 

a respeito da como o professor leu seu texto que para ele reafirmou o quanto eu sei e enfatizou 

duramente o quanto ele ainda não sabe.  

 Diante disso, percebemos o quanto é importante ler o texto do aluno, ler mesmo, sem o 

ranço ditador da correção, mudando o enfoque da avaliação para uma abordagem discursiva e 

dialógica da linguagem, enfatizar também os acertos e indicar os erros em forma de diálogo 

sincero e respeitoso, como um momento de reflexão e de análise em que são esclarecidos os 

porquês da adequação e da inadequação das formas linguísticas em determinada passagem do 

texto em discussão, com as recomendações e opções de outras formas de expressão.  

 Na tentação de apenas revisar, a consequência disso explicamos a seguir, com dois 

textos escritos por um aluno do 1ªano do ensino médio:  

 

  

  

 Os exemplos acima evidenciam o quanto uma correção rápida e superficial pouco 

pode contribuir com a prática escrita do aluno. Observando os dois fragmentos acima, isso 

fica mais evidente, no texto do lado esquerdo, que a uma estratégia de correção textual,em 

que apenas são identificados alguns erros, em consequência, o aluno refez praticamente um 

texto igual ao anterior, não inventou nenhuma alteração que pudesse mudar o projeto textual, 
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não pensou em outras maneiras de dizer o que pretendia, de utilizar construções mais 

elaboradas. Contudo, isso resultou seguidamente em textos muito parecidos uns com os 

outros, como posso mostrar no fragmento4 abaixo: 

 

 
  

 Em proporcionalidade com a correção do professor um tanto mecânica, o aluno 

começou a escrever diários de leituras de forma também mecânica, usando quase as mesmas 

escolhas lexicais e as mesmas construções sintáticas e, ainda para pior, não refletiu sobre as 

formas linguísticas, que era o objetivo da correção anterior. Apenas, mostrar os erros, muitas 

vezes com grifos vermelhos e colocar a forma correta do lado não faz o aluno refletir sobre a 

própria escrita. Quando apontar o erro é a coisa mais importante no processo de avaliação 

textual, o professor e o aluno geralmente não conseguem perceber o que foi aprendido, as 

competências que vão sendo desenvolvidas, dessa forma, não são instituídas reflexões sobre 

os aspectos discursivos e linguísticos em meio a relações intersubjetivas, em meio a todas 

essas relações sociais existentes, o aluno com tempo ganha autonomia na própria escrita.  

  A interação após a efetiva leitura do texto escolar deverá pressupor um trabalho 

anterior de busca de informações, conhecimento sobre o que se vai discorrer e, ainda, 

conhecimentos de ordem textual-discursiva e linguística. Para elucidar melhor esse processo 

coloco um texto escrito5 durante uma oficina de contação de histórias. 

 

                                                           
4 (LIMA, 2013, p. 160) 
5Texto narrativo produzido por aluna do 9ºano do ensino fundamental. (LIMA, 2013, P. 162). 
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Esse texto foi produzido depois de um processo interativo de leitura do projeto de 

texto da aluna. Na primeira versão, a aluna fez quase que um resumo da narrativa que mostro 

acima. A narrativa foi feita com intuito de ser contada pela aluna na oficina. Numa prévia da 

apresentação, os próprios alunos perceberam a necessidade de um toque de mistério à 

narrativa, para tanto, sugeriram que era necessário uma melhor descrição do espaço, deixando 

o ambiente com um ar sombrio. Aconselharam também mudanças no enredo da narrativa, a 

parte que iniciava o texto, já pelo motivo do crime, a traição, iria para parágrafo final. Foi 

proposta ainda a mudança do título, que antes nos pareceu um tanto óbvio Um crime de amor 

para Lençol, a fim de garantir o suspense ao texto. A escrita como processo interativo pela 

coautoria e recepção de seus leitores, faz da escrita reelaboração coletiva e um revés à prática 

tradicional de ensino de escrita. Os professores seus pares, leitores e interlocutores do texto 

escolar mediam de forma dialógica e conferem ao texto dos alunos a novas estratégias 

linguísticas, textuais e discursivas as mais diversas. 
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5 Considerações Finais 

 
 Ler o texto escolar apenas como uma tarefa de correção muitas vezes só deixa 

destacado para o aluno os erros que, em sua maioria, estão na superfície do texto, erros 

ortográficos, de acentuação ou de concordância. A importância dada ao erro parece sempre 

maior que aos acertos. A tarefa de avaliar torna-se algo quase mecânico, em que o olhar do 

professor se aperfeiçoa em encontrar os erros, a leitura do texto do aluno parece ficar em 

segundo plano. O aluno diante de tantos grifos, preferencialmente com tinta vermelha, não 

sabe o que fazer com tantos erros durante a reescrita do texto, alguns, simplesmente, desistem 

nessa fase do processo, outros tendem a passar a limpo a redação, incluindo algumas 

indicações do professor, isso quando elas são feitas ou quando são entendidas pelo estudante. 

Insistimos para que os nossos alunos escrevam textos, porém, muitas vezes, não os lemos 

como tal. Principalmente, quando a produção escrita do aluno à primeira vista seja uma forma 

muito precária de texto, isso causa opacidade do real devido à refração dos signos que os 

leitores fazem, atribuindo aos textos valores adquiridos historicamente na escola, diante de 

uma escrita problemática. Já que o signo ideológico, texto escolar, produzido no cerne da 

esfera escolar, causa embates sociais que imprimem nos signos índices sociais de valor. 

 Mesmo que as atuais as propostas estratégias de ensino de língua materna ambicionem 

por um trabalho de inter-relação e de integração às diversas manifestações discursivas, nos 

diferentes gêneros discursivos em sala de aula em que o texto torna-se elemento principal e 

como meio essencial para qualquer interação verbal humana. O que persiste, porém, é a 

recepção do texto escolar, muitas vezes, não é feita dessa forma, colocando em conflito 

diferentes discursos ideológicos e diferentes concepções de linguagem.  

Percebemos que quando é feita uma leitura dos textos escolares que favoreça uma 

perspectiva discursiva, desenvolve a potencialidade didática do ensino de produção escrita. A 

escrita como processo interativo pela coautoria e pela recepção de seus leitores, faz da escrita 

reelaboração coletiva e um revés à prática tradicional de ensino de escrita. Os professores e 

seus pares, leitores e interlocutores do texto escolar, mediam de forma dialógica e conferem 

ao texto dos alunos a novas estratégias linguísticas, textuais e discursivas as mais diversas. 
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AS CINCO PONTAS DE UMA ESTRELA 
 
 

Luiz Renato de Souza PINTO (IFMT)1  
 
 
RESUMO: Antonio Sodré aponta para distintas temáticas em seus poemas. Poder, 
religiosidade, modernidade, desenvolvimentismo e metalinguagem. Vitor Manuel alerta-nos 
para dificuldades de se “pretender fixar as linhas de força mais profundas e mais secretas do 
processo criador”. Carlos Felipe Moisés lembra que “Poesia sempre foi e continua a ser, 
também, massa sonora, qualidade acústica, e não há evidência de que esse atributo tenha 
deixado de existir, quando a escrita passou a prevalecer”. Bosi: “Qualquer hipótese que se 
inspire na motivação da palavra deverá levar em conta essa intimidade da produção dos sons 
com a matéria sensível do corpo que os emite”. 
 
Palavras-chave: Poesia. Religiosidade. Modernidade.  
 
 
1 Da seleção dos poemas 

 

Em vinte e oito de agosto de 2012 comecei a escanear mais de duas mil páginas de 

inéditos do poeta Antonio Sodré de Souza Neto, falecido em 19 de fevereiro de 2011, em 

Cuiabá. O objetivo era colher material para se pensar a publicação de um volume. Aos poucos 

fui me dando conta do tamanho da empreitada diante dos inéditos e arrisco-me a dizer que 

poderíamos editar ao menos quatro bons volumes de poemas do autor. A ideia era denominar 

CUIABARATOTAL a coleção, título de uma de suas inusitadas canções. O Volume I, Na 

prainha, quase saiu; acabou virando um espetáculo lítero-musical e agora se expande em uma 

comunicação no encontro do GELCO 2014, na cidade de Goiás - GO.  

 

2 Do referencial teórico 
 

Ao iniciarmos o estudo da linguagem de qualquer autor, devemos ter em mente sua 

importância em determinado tempo e espaço, o que se pode determinar, entre outras coisas, 

pela linguagem utilizada. Em Antonio Sodré, o hibridismo conceitual mescla elementos 

herdados da tradição ocidental, como também do Oriente. Aficcionado pelas formas clássicas, 

sua obra traz forte influência da cultura japonesa, com destaque para os tankas e hay-hais, da 

                                                           
1 Luiz Renato de Souza Pinto: Instituto Federal do Mato Grosso – Barra do Garças – MT, Brasil; e-mail: 
lrenatopinto@bol.com.br.  
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poesia de Matsuó Bashô, o poeta peregrino do Japão, que atravessou a pé o seu país no século 

XV, até os mais recentes. A paciência e desaceleração do poeta se fazem sentir na carpintaria 

literária sobre a qual nos debruçamos no momento.  

É pertinente ressaltar que elementos da oralidade estão marcados historicamente na 

poesia de Antonio Sodré e a materialidade de tais signos se percebe pelo linguajar 

simplificado, o que não implica necessariamente em uma fanopeia limitada, empobrecedora; 

ao contrário, pois de uma utilização de vocabulário simples edifica-se um conjunto 

arquitetônico de poemas que extrapola tal limitação. A fim de realizar essa clivagem teórica 

fazemos uso do pensamento tradicionalmente conhecido de Vitor Manuel de Aguiar e Silva, 

Alfredo Bosi, Carlos Felipe Moisés e Manoel de Barros, argamassa com a qual buscamos 

esculpir um referencial que possibilite trazer à luz essa mescla de tradição e contradição 

formal em uma conjunto epistemológico simbiótico do qual resulta o texto em questão. 

 

3 A análise dos textos 
 

O primeiro poema selecionado traz a ideia de desaceleração, assunto muito recorrente 

na obra do poeta, a ponto de acometer o eu-lírico do mesmo padecimento, senão vejamos: 

 

A lentidão dos sentidos... 
Tartaruga no meu jeito de ser... 
Ó! Como viver correndo, 
Se a eternidade é estática?!!! 
 

Observamos, em um primeiro momento, que o poema reflete a correria da vida 

moderna, o quão banalizado está nosso cotidiano em uma caminhada frenética, vazia de 

significados. Percebemos um eu-lírico extasiado diante da velocidade, do ritmo alucinado da 

vida contemporânea, cujo vocativo no terceiro verso aponta para tal expectação. Há, para o 

eu-lírico a plena sensação de que é preciso desacelerar. A ditadura do olhar impera sobre os 

outros sentidos. Com este poema cremos que a lentidão dos sentidos como um todo precisa 

ser implementada, a fim de melhorar a qualidade de vida. Essa desaceleração é uma em vários 

países do mundo e tem ocupado espaço nos noticiários. Mas ainda assim é preciso tomar certo 

cuidado no percurso analítico, uma vez que 
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A comparação do acto criador com o espelho que reflete a realidade é 
comumente usada desde a Renascença, e esta analogia revela bem o ideal 
mimético assinalado à arte, embora geralmente nunca se defenda o princípio 
de que a obra artística deve constituir uma imagem exaxta da realidade (na 
estética clássica, por exemplo, a imitação da natureza caracteriza-se pelas 
suas dimensões idealistas) (AGUIAR E SILVA, 1968, p. 139). 

 

A transformação do substantivo tartaruga no verbo tartarugar mostra o grau de mimese 

sugerido pelo poeta dentro da circularidade típica da linguagem poética. Do primeiro para o 

segundo verso os sentidos vão escorregando, deslizam vagarosamente. Três dos quatro versos 

do poema apresentam sete sílabas poéticas, sendo o terceiro um decassílabo. Os versos de sete 

são conhecidos como redondilha maior e representam a medida velha; os versos de dez 

sílabas são os decassílabos e representam a medida nova. O curioso aqui é que o decassílabo 

do poema é quase um verso sáfico, aquele em que a tônica recai sobre a quarta, oitava e 

décima sílabas. No caso do verso em questão, as tônicas encontram-se na terceira, na sétima e 

na décima sílabas, ocorrendo um deslocamento de vogal tônica para sílaba imediatamente 

anterior, denominando-a de pré-tônica; isso ocorre nas sílabas quatro (indo para a três) e na 

oitava (indo para a sétima).  

O espreguiçar-se começa no primeiro verso com a palavra lentidão, prolonga-se com o 

uso das reticências... impõe-se com o verbo e estica-se todo em dez sílabas para a expectação 

total com o uso do vocativo “Ó!”. As exclamações, ao final, após a interrogação, parecem 

sugerir algumas certezas implícitas ao discurso do poeta que viceja por detrás do eu-lírico. 

Novamente, Vitor Manuel vem ilustrar esse aspecto com novo senão: 

 
Como observa um crítico norte-americano, na segunda metade do século 
XVIII a poesia liberta-se do princípio da imitação e, ao mesmo tempo, de 
qualquer responsabilidade relativamente ao mundo empírico: “o facto capital 
neste desenvolvimento foi a substituição da metáfora do poema como 
imitação, um espelho da natureza, criada pelo poema como heterocosmo, 
uma segunda natureza, criada pelo poeta num acto análogo à criação do 
mundo por Deus” 2 (AGUIAR E SILVA, IDEM, P. 141). 
 
 

Nesse aspecto é que se insere uma insurgência com a tradição que encontrará em 

Baudelaire seu grande intérprete, aos olhos da crítica canônica. O segundo poema continua 

                                                           
2 M.h. Abrams, The mirror and the lamp. Romantic theory and the critical tradition, New York, Oxford Univ. 
Press, 1953, p. 272.  
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esse diálogo com a tradição. Antonio Sodré era exímio conhecedor da poética clássica e 

incorpora em seu poetar alguns desses elementos.  

 
Minha caneta é uma                
Pequena espada... 
                                                                                                                
um golpe a cada                    
palavra 
 
Que traço no poema             
Recortando sonhos... 

 

Nos dois primeiros versos vemos o total de dez sílabas fônicas, sete nos dois seguintes 

e doze, nos dois últimos. Há neste poema um equilíbrio entre o uso do “enjambement”, típico 

da poesia francesa do final do século XIX e a divisão silábica utilizada. O corte da métrica 

simula o golpe do samurai esculpido na palavra escrita. A própria cesura sugerida funciona 

como uma lâmina que faz de cada verso um conjunto de camadas que se superpõem 

entrecortando significados ao passo que os multiplica e ao mesmo tempo retalha o processo 

de significação O uso das reticências nas estrofes inicial e final aponta para o encurralamento 

da palavra entre a caneta (o pensamento ainda não materializado) e o traço (no papel), destino 

do significante para desvendar os significados.  

Todos os poetas, independentemente da qualidade de seus textos, dedicam parte de seu 

trabalho às reflexões inerentes ao ato da escrita. A metalinguagem, portanto, não é apenas um 

meio, pois pode também ser um fim no processo de criação literária. A comparação da caneta 

com a espada traz para o centro das discussões a disposição do eu-lírico em demonstrar a 

força que a arte tem para exercer algum tipo de transformação. A caneta é uma arma e golpeia 

com seu uso o papel na busca de se materializar aspectos oníricos inerentes à condição de 

poeta. 

Neste poema também observamos a técnica precisa do poeta que mergulha na tradição 

para promover um encontro do poema com elementos clássicos da construção poética. Ao 

fazermos a escansão dos versos encontramos medidas novas e velhas disfarçadas por uma 

estrofação aparentemente nova, embora estejam embutidas no poema curiosidades métricas 

que o colocam em destaque no conjunto da obra do artista. Se fizermos a contagem das 

sílabas fônicas por verso, obteremos os seguintes registros: seis sílabas no primeiro verso, 
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quatro no segundo, quatro no terceiro, duas no quarto, seis (ou cinco) no quinto, pela 

possibilidade de haver uma tensão métrica na dicção da palavra poema3, e cinco no último. 

Mas a leitura pode ser feita de maneira diferenciada. Ao invés de lermos verso a verso, 

respeitando o elemento visual, podemos estabelecer outra leitura, como se o poema tivesse 

apenas três versos, e, quem sabe, apenas uma estância, o que forçaria a uma leitura silábica da 

seguinte forma: 

 

Minha caneta é uma pequena espada... 
Um golpe a cada palavra 
Que traço no poema recortando sonhos...  

 

Com essa disposição gráfica, a escansão modifica-se categoricamente, senão vejamos: 

“Mi/ nha/ ca/ ne/ ta é u/ ma/ pe/ que/ na es/ pa/ da... / Um/ gol/ pe a/ ca/ da/ pa/ la/ vra  /Que/ 

tra/ ço/ no/ po/ e/ ma/ re/ cor/ tan/ do/ so/ nhos...” 

Agora temos a seguinte constituição fonêmica: o primeiro verso passa a ter dez 

sílabas, o segundo, sete e o último doze. Os versos decassílabos, como também os 

alexandrinos (doze sílabas) são considerados medida nova, criados a partir do Renascimento e 

são pérolas da poesia classicista, ao passo que os de sete sílabas, também chamados de 

redondilha maior, representam a medida velha e filia nossa produção literária à portuguesa, no 

melhor estilo camoniano que trabalhou tão bem com as duas medidas, conforme relata a 

fortuna crítica do vate português.  

Um terceiro poema breve, mas nem por isso menos impactante nos traz uma imagem 

idílica sobre a qual se escondem alguns significados. A religiosidade é algo que sempre 

ocupou espaços na cabeça do poeta. O eu-lírico traz à tona essa questão, de maneira crítica 

nos três pequenos versos: 

 

Sábado à noite! 
Os sinos da catedral 
Aceitam o silêncio 

 

                                                           
3 A tensão métrica se caracteriza pela possibilidade de mais de uma leitura. A palavra poema é composta por três 
sílabas gráficas, mas pode ser lida com duas, apenas: po/e/ma; poe/ma. A escolha entre um hiato ou ditongo vai 
depender do ritmo que o autor/leitor gostariam de dar ao verso.  
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No início era o verbo; a referência bíblica colocada nesta oração serve como ponto de 

partida para uma breve reflexão sobre o texto acima. É sabido por todos que o verbo é que 

demonstra qualquer ação em uma construção frásica. Aqui temos uma frase “Sábado à noite!” 

e uma oração “Os sinos da catedral aceitam o silêncio”; o verbo encontra-se no último verso e 

é propositivo no sentido que significa um estar de braços abertos para a representação do 

silêncio. Aceitar o silêncio constitui-se, portanto, em um estranhamento para com os sinos, 

objetos barulhentos que têm por função anunciar a hora das missas, como também o 

falecimento de alguma pessoa importante nas cidades cristãs. O silêncio não é ausência de 

som, uma vez que produz sons ensurdecedores, haja vista a tortura chinesa, por exemplo. 

Aceitá-lo passa a configurar, dessa forma, uma contradição aos preceitos particularmente 

católicos no que tange ao desdobrar do objeto. “Por quem os sinos dobram?”, por exemplo, é 

uma expressão típica do Cristianismo e que serviu inclusive dar título a um clássico romance 

do escritor americano Ernest Hemingway. O império do olhar sobre os outros sentidos se faz 

presente na materialidade de qualquer imagem. O sino traz em si os sons que se dobram e os 

desdobramentos imagéticos são acompanhados pelos sons que dão novos sentidos ao que se 

vê, o que se ouve.  

 

Para Santo Agostinho, o olho é o mais espiritual dos sentidos. E, por trás de 
Santo Agostinho, todo o platonismo reporta a ideia à visão. Conhecendo por 
mimese, mas de longe, sem a absorção imediata da matéria, o olho capta o 
objeto sem tocá-lo, degusta-lo, cheirá-lo, degluti-lo. Intui e compreende 
sinteticamente, constrói a imagem não por assimilação, mas por similitudes e 
analogias. Daí, o caráter de hiato, de distância, terrivelmente presente às 
vezes, que a imagem detém; daí, o fascínio com que o homem procura 
achegar-se à sua enganosa substancialidade (BOSI, 1977, p. 17). 

 

Penso que o som dos dobres alça voo na interpretação do poema, mas não tem sentido 

em si mesmo, a não ser pela força da imagem de um sino em movimento, de seus badalos 

gigantescos no alto de um campanário. A completude da imagem faz com que vários 

elementos se situem em um alinhamento sugerido pela ideia do sino que vem à frente. 

Do poema-piada de Oswald de Andrade aos hay-kays japoneses, o grau de leitura e 

conhecimento do poeta acerca da produção poética do planeta era algo extremado. Leitor 

voraz da boa literatura por toda uma vida, Antonio Sodré possibilita ao leitor/pesquisador 

diversas leituras de seus textos. O mesmo se observa no seguinte poema, trazendo para o 
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universo da modernidade um pouco do orientalismo poético desvendado no Brasil por outro 

gigante de nossas letras, o lendário Paulo Leminski. Tradutor de Matsuó Bashô, kamiquase 

paranaense (como se auto intitulava)  contribui sobremaneira para a popularização da poesia 

japonesa entre nós. É ainda no rastro dos hay-kais que Sodré navega, trazendo ao encontro de 

Baudelaire, que anuncia a modernidade poética: 

 

Uma pétala 
Que cai 
Do  
Flamboyant 
Virando 
Tapet 
Pro 
passant 

 

Aqui, o ritmo é forjado pela economia absurda de sílabas poéticas que mimeticamente 

imitam o movimento da pétala que cai da árvore, lentamente. A imagem sugere uma 

determinada estação do ano em que o colorido das árvores vai para o chão e a dispersão de 

folhas e flores cria um ambiente magnetizado e matizado por muitas cores, na forma 

metafórica de um tapete. A referência a Baudelaire é clara com a imagem do “passant”, que 

reforça a influência francesa. Flamboyant, tapet e passant dão certa sonoridade rítmica ao 

poema que aproxima o leitor da língua francesa, bem como de Baudelaire, pavimentando uma 

leitura intertextual, como preconizam os jakobisonianos, ou dialógica, como prefeririam os 

bakhtinianos. E são esses sons que contribuem para a materialização odos signos poéticos. 

Parece-nos que com o advento da escrita, cada vez mais o som das palavras perde espaço no 

campo da interpretação. A ditadura do olhar coloca os ouvidos em segundo plano, afinal, os 

olhos nos coloquem de frente a qualquer objeto, enquanto os ouvidos, em número igual, são 

elementos laterais, estariam ao lado do que se vê, a leste e oeste, não ao norte. 

 

Na passagem da forma oral para a forma escrita – poesia para os ouvidos, 
poesia para os olhos – há perdas e ganhos. Poesia sempre foi e continua a 
ser, também, massa sonora, qualidade acústica, e não há evidência de que 
esse atributo tenha deixado de existir, quando a escrita passou a prevalecer. 
A forma escrita não circunscreve a poesia ao olho e à materialidade da folha 
em branco, apenas se serve dos sinais gráficos (não sem profundas 
repercussões, claro está) como representação circunstancial da totalidade dos 
seus estratos, incluindo o sonoro. Na passagem, a sonoridade torna-se 
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potencial, mas não meramente virtual, perde seu estatuto de modo único de 
circulação, e continua a integrar o fenômeno poético (MOISÉS, 2007, p. 74). 

 

Todas essas reflexões acerca dos poemas enumerados caminham no mesmo sentido. A 

construção de uma leitura que os ligue tem como resultante um último poema selecionado que 

demonstra como o autor se relacionava com o mundo, com a vida, com os objetos ao seu 

redor. Caminhando lentamente pela cidade, esse conjunto semiótico de textos em três 

dimensões, Antonio Sodré passava boa parte do seu tempo a observar o comportamento 

humano e a natureza das coisas, quase que em uma tentativa de relativizar o processo 

aristotélico de mimetizar seu próprio mundo. As críticas subjacentes aos textos, bem como 

suas músicas e o próprio estilo de vida, compõem um cenário em que não havia espaço para 

tal desaceleração dos processos como o poeta e seu eu-lírico desejariam, pelo que vimos até 

aqui. O que fazer diante dessa avalanche de progresso? 

 

Depois que puseram asfalto 
na minha rua 
nunca mais imprimi os meus 
passos no chão... 

 

Este último poema fecha o raciocínio que pretendemos trazer neste artigo, na tentativa 

de estabelecer um elo com a magia da linguagem tão bem utilizada por Antonio, que sempre 

foi um poeta. Sua capacidade de observação das pessoas, dos lugares e das coisas era muito 

grande. Morador do Pedregal, bairro incrustado na região central de Cuiabá, berço de 

movimentos populares e da própria criação de um partido político que um dia foi 

representativo dos anseios dos mais humildes, sem a benção dos mais fortes, essa região da 

cidade, hoje tão diferente, foi capaz de despertar no então jovem e talentoso artista grau tão 

elevado de análise, a partir da porta de sua casa. 

Frequento a casa de Dona Joaquina, mãe do poeta, há mais ou menos trinta e dois 

anos, desde o tempo em que a poeira assolava aos moradores, como ainda o há em muitos 

outros bairros da cidade. O registro que o eu-lírico traz das mudanças urbanas que têm 

acontecido é emblemático. Novamente chamo a atenção para os verbos utilizados na 

construção: “puseram” e “imprimi”. O primeiro, caracteriza o “não eu”, tudo o que não fazia 

parte do eu-lírico. Essa imagem forma uma visão de obrigatoriedade a que foi acometido e 
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que teve impacto violento na observação do poeta. Se o asfalto simboliza o progresso, por um 

lado, por outro o impede de deixar suas marcas no chão. O asfalto não permite rastros, destrói 

vestígios da passagem de tantos pés. O segundo verbo demonstra claramente a 

impossibilidade do eu-lírico em registrar seu cotidiano, em deixar marcas visíveis de sua 

passagem por ali, por aqui, qualquer canto ou lugar.  

Um de seus grandes desejos não foi realizado em vida, construir uma casinha em 

terreno comprado com dificuldade e pago em sua totalidade, e que ainda está em mãos da 

família. Localizado no bairro Jardim Imperial II, o terreno triangular de esquina, próximo à 

Avenida das Torres fez parte do sonho da casa própria, de um espaço que serviria para 

reuniões literárias, que comportaria algum tipo de comércio ou casa de cultura, algo que 

partilhasse da genialidade e simplicidade desse trovador contemporâneo. Nesse local a 

desaceleração da vida moderna se configuraria não como um “loccus amoenus”, ou “loccus 

horrendus”, mas sim como um “loccus imaginário” que possibilitasse um retorno à matéria de 

poesia que o habitava. O poeta sempre soube que a poesia não o levaria a lugar algum, além 

de si mesmo. Em compensação sabia do valor que esse nada tinha para mantê-lo vivo. 

 
Todas as coisas cujos valores podem ser 
Disputados no cuspe àdistância 
Servem para poesia 
 
O homem que possue um pente 
E uma árvore 
Serve para poesia 
 
Terreno de 10 X 20, sujo de mato – os que 
Nele gorjeiam – detritos semoventes, latas 
Servem para poesia (...) 
As coisas que não leva a nada têm grande 
Importância 
(BARROS, 1974, p. 16) 

 
4 Considerações finais 
 

Com a morte do poeta, em 19 de fevereiro de 2011, assumi a tarefa, a pedido de 

familiares, de preparar originais para futuras publicações. Foram dois meses e meio 

escaneando páginas e mais páginas de sessenta e oito cadernos de poesia. Em um segundo 

momento, juntamente com a amiga conjunta e companheira de muitas horas, Maurília 
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Walderez Lucas do Amaral4, iniciamos os estudos com vistas a essa e outras contribuições 

que podemos trazer para o conhecimento da obra de Antonio Sodré. Prentendo em um futuro 

próximo, desdobrar esse estudo em um projeto de pós-doutoramento em Poesia e Filosofia a 

partir da poética sodreliana, uma vez que há farto material para se trazer à tona. Fica aqui este 

aperitivo para saudade a passagem de nosso amigo, poeta, filósofo da simplicidade cotidiana 

de um futuro que já chegou e que traz a boa nova de um caminho sem volta.  E como as 

lesmas que passeiam junto a objetos rasteiros da poesia de Manoel de Barros,  

 

- Estamos somados à própria boca ! 
Na posição de Buda é que se vê melhor 
Como a gente carrega água na cesta ! 
(...) 
De repente 
Esse homem sorriu. 
Crianças 
No pleno uso da poesia 
Funcionavam sem apertar o botão 
 
Pedras  
Negociavam com aves. 
(BARROS, Idem, p. 32) 
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DICKE: OS SINAIS DA AUTORIDADE E DO AUTORITÁRIO NA LINGUAGEM 

 
 

Everton Almeida BARBOSA (UNEMAT)1 
 
 

RESUMO: Esta comunicação visa mostrar como a linguagem de Ricardo Guilherme Dicke 
sintetiza questões importantes para a sociedade e o momento histórico em que escreveu. 
Dicke consegue demonstrar certos vínculos entre níveis distintos de observação, entre 
particular e o geral, entre o individual e o coletivo, e faz isso pela forma como manipula a 
linguagem, principalmente os elementos referenciais de pessoa, tempo e lugar. O foco será a 
relação com a autoridade, tema no qual os romances em questão mantêm pontos de 
divergência e convergência e vão do universo familiar (Cerimônias do Esquecimento) ao 
governamental (O salário dos poetas). 
 
Palavras-chave: Indiferenciação referencial. Autoridade. Autoritarismo. 
 
 

A parte da produção romanesca de Ricardo Guilherme Dicke que lhe rendeu mais 

notoriedade, considerando os prêmios nacionais recebidos, se deu durante o período ditatorial 

no Brasil. Entre 68 e 79 ele escreveu Deus de Caim (1968), Caieira (1977) e Madona dos 

Páramos (1979). Em todos, é possível perceber uma dinâmica em que a ideia de autoridade 

está associada à imposição de valores e à prática da violência nas relações humanas. Uma 

dualidade aparente, que pode ser sintetizada no conflito entre opressores e oprimidos, é a 

imagem mais generalizada de uma questão que Dicke parece perseguir ao longo de sua obra: 

o estabelecimento de relações de poder marcadas pela violência e pela agressividade, que se 

dão em diversos níveis de intersubjetividade e nas quais confluem e dialogam aspectos 

culturais, identitários, econômicos e psicológicos. 

Poderíamos dizer que a violência marcada na configuração das personagens e de suas 

ações reitera uma violência presente na forma que tomou a autoridade governamental no 

contexto de produção do autor. Essa perspectiva tem sua correspondência na observação de 

como certos aspectos elementares que compõem o problema da autoridade aparecem nos 

textos de Dicke, de modo que não se veja em sua obra apenas uma reprodução ou 

representação dos conflitos existentes em Mato Grosso a partir, pelo menos, de 1960, mas 

também a revelação de tendências nas relações intersubjetivas que se mantiveram ao longo do 

tempo na sociedade ocidental. 
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Para efeito desse trabalho, o ponto de partida para tratar a questão é a organização da 

narrativa nos romances em questão, considerando-se a manipulação dos referentes de pessoa 

na demarcação das diferenças entre narrador e personagem. A narrativa de Dicke apresenta 

uma peculiaridade nesse sentido, quando estabelece uma transição não demarcada entre 

narrador e personagem nas frases. Esse procedimento já se desenha desde Deus de Caim, seu 

primeiro romance, mas é mais aparente em dois romances posteriores: Cerimônias do 

Esquecimento e O Salário dos Poetas, objetos deste trabalho, de 1995 e 2000, 

respectivamente. Estes romances, apesar de já aparecerem após a abertura política, ainda 

podem ser submetidos às mesmas questões colocadas acima, tanto porque mantêm a 

perspectiva a respeito do vínculo entre autoridade e violência, quanto pelo fato de que a 

experimentação da indiferenciação referencial de pessoa corresponde de forma mais eficiente 

a essa perspectiva. Seguem exemplos de trechos dos dois romances em que ocorre a 

indiferenciação: 

 

Desceu do cavalo (o general) e pisou no violino que caíra de suas mãos ao 
chão. Do peito do rapaz brotaram flores como rosas vermelhas de sangue. Lá 
ficou ele, o filhinho de sua mãe e de seu pai, olhando para o céu azul riscado 
de grandes estrias de violeta e era uma linda amanhã, braços abertos, 
estendidos, sem mais sequer um movimento... Ele tocava tão 
compadecidamente lindo, tão compadecedoramente belo, tão 
comovedoramente de todas as puras delícias que não suportei, o matei 
(2000, p. 126). 
Aquele quadro era de um pintor italiano: não se lembrava o nome: mostrava 
duas moças se banhando numa fonte, com sátiros espionando. Como se ali a 
Grécia antiga fosse, que ele pouco conhecia... Mas e aqueles seres que 
abriam os olhos e gozavam as formas femininas com um ar tamanho de 
voluptuosidade? Não conseguiu entender por que se escondiam, será por 
vergonha dos seus corpos de bodes? Selvagens não apenas eles o são, mas 
nós também, homens sensíveis, como eu, como esse pintor renascentista... 
(1995, p.20, grifos nossos). 

 

Em ambos os trechos, a narrativa vem sendo feita em terceira pessoa e, sem marcação 

alguma, altera-se para a primeira. Há várias implicações nesse fenômeno. Uma delas é a 

evidenciação de que o uso dos referentes pessoais é arbitrário, ou seja, a diferenciação 

tradicional entre as falas de narrador e personagem, demarcada pelo uso das pessoas 

gramaticais, não é natural. Outra é a de que se lança dúvida sobre a identidade do narrador, 

assim como sobre o status do narrador como categoria literária, no sentido de que não é 

possível optar de forma cabal pela caracterização do narrador como sendo de primeira ou 
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terceira pessoas. A transição não demarcada não permite também a identificação de um 

narrador, se considerarmos a possibilidade de que haja um narrador-personagem. A partir 

dessa característica marcante da escrita de Dicke, farei alguns apontamentos temáticos que 

mantêm certos vínculos estruturais com esse procedimento narrativo. Estes temas giram em 

torno de dois eixos centrais que estão interconectados: a relação eu/outro e a relação com a 

autoridade. 

Sobre a relacão eu/outro, a indiferenciação evoca uma reflexão sobre a própria 

condição do narrador e do autor. Como se trata de um jogo de referenciação em que está em 

cheque a diferença de identidade entre narrador e personagem, Mikhail Bakhtin é uma 

referência especialmente adequada para tal reflexão, tendo em vista que, em seus estudos, ele 

procura entender como se dá a relação entre autor e personagem. Ambos são definidos por ele 

a partir de um critério de acabamento de visão que exista entre duas posições axiológicas, 

ocupadas por sujeitos distintos. Se um é capaz de dar acabamento estético ao outro, por se 

situar numa posição privilegiada em que sua visão e consciência podem englobar as desse 

outro, ele é autor. Se o outro vive apenas a sua própria vida, aberto ao devir que, para ele, é 

contingente e incerto, ele é um personagem, ele está “disseminado e disperso no mundo do 

pré-dado da cognição e no acontecimento aberto do ato ético (BAKHTIN, 1997, p. 34). Essa é 

uma definição que, para tratar da criação verbal, parte de uma analogia com a vida real, em 

que autor e personagem são vistos de forma semelhante a dois indivíduos, baseando-se 

predominantemente em relações visuais. 

Nos romances de Dicke, tendo em vista o fundamento visual, é possível dizer que a 

indiferenciação adquire aspecto negativo, porque indica frequentemente a falta de certeza, a 

insegurança que provém da dificuldade em distinguir as coisas: as identidades, o certo e o 

errado. O acabamento que a visão tende a definir ficará sempre prejudicado se os limites entre 

as posições axiológicas eu/outro não estiverem também bem definidas. Podem-se ver sinais 

disso em ambos os romances: 

 

- Eu anonimamente dizendo para mim mesmo: eu? não sei...: quem é?: ar, 
fogo, água, terra? Talvez éter? Eu? Inquietamente não sei quem és... 
(DICKE, 2000, p. 208) 
- O eu coletivo é uma reunião de eus individuais: será que existe o Eu do 
Estado onipresente com seu frio manar de gélidas pedras? Tantos eus... 
fazem com que o eu de cada um se dissolva no seio do Grande eu do povo, 
da massa... A massa não tem eu. (DICKE, 2000, p. 248) 
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Aquela noite já passou e que até já se esqueceu e se misturou com a noite de 
hoje que a gente sem querer vai devagar misturando e esquecendo... 
(DICKE, 1995, p. 9) 
seria o pai da noiva? Ou talvez foste tu mesmo quem a inventaste? Ou foi 
teu pai? (DICKE, 1995, p. 15) 
  

É possível ver uma correspondência entre a indiferenciação referencial e a falta de 

clareza na diferenciação entre personagens, identidades e temporalidades, desde que essa 

correspondência seja considerada na perspectiva das relações com a visão, tanto em seu 

aspecto sensorial quanto simbólico, em que estão implicados clareza e discernimento.  Em 

Cerimônias do Esquecimento, esse sentido é mais evidente porque ele faz parte da própria 

estruturação do romance como um todo: ele é uma busca pela fonte da narrativa, pela 

identificação do narrador. No prejuízo da visão está implicada a dificuldade de se realizar essa 

identificação. 

Se tomarmos, no entanto, a audição como elemento referente,  sentido ao qual se 

dirige o som e não a imagem, a indiferenciação pode adquirir outro sentido, mais positivo. O 

som permite a harmonia, a coincidência de vozes, o uníssono, e esses resultados não 

necessariamente suscitam falta de clareza ou incerteza no ouvinte. A indiferenciação não é 

necessariamente um problema para o elemento sonoro, se considerarmos a necessidade de 

discernimento. O mesmo vale para a voz. Novamente, é Bakhtin quem fornece ideias 

adequadas a essa reflexão, quando fala de hibridismo do enunciado: 

 

Denominamos construção híbrida o enunciado que, segundo índices 
gramaticais (sintáticos) e composicionais, pertence a um único falante, mas 
onde, na realidade, estão confundidos dois enunciados, dois modos de falar, 
dois estilos, duas "linguagens", duas perspectivas semânticas e axiológicas 
(1988, p. 110). 

 

Para o autor, esse hibridismo é característico de todo enunciado, ainda que não se 

possa identificar claramente a diferença entre os modos de falar que estão confundidos nele. É 

o que se pode ver, particularmente, em Cerimônias do Esquecimento. Além da 

indiferenciação referencial, que permite um  hibridismo entre narrador/autor/personagem, 

assim como uma coincidência entre personagens distintas ao longo do romance, alguns 

aspectos reiteram a mesma ideia: a reencarnação como possibilidade do ser de ter várias 

identidades ao longo do tempo vinculadas a uma única individualidade; a presença de cegos 
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adivinhos, que podem acessar o passado e o futuro a partir do presente, superando os limites 

temporais. 

Note-se que, ao falar da diferença entre as percepções visual e auditiva, entre a 

imagem e o som, acabamos por incidir na mesma questão, pelo viés da linguagem, dos limites 

entre eu/outro, que se desdobra ou está marcada também na relação limítrofe entre narrador e 

personagem. Ocorre, no entanto, que narrador e personagem, na perspectiva de Bakhtin, ainda 

são elementos internos à criação verbal e, por isso, sua abordagem incide sobre o autor como 

elemento que transcende o mundo em que atuam tanto narrador quanto personagens. Nesse 

sentido, como há indefinição da figura do narrador, uma vez que quando os personagens 

assumem a primeira pessoa podem ser definidos em parte por ela, o procedimento narrativo 

de Dicke acaba por suscitar uma reflexão que transcende a figura do narrador como categoria 

literária. Considero, para tanto, novamente ideias de Bakhtin: “a narração se desenvolve entre 

dois limites: entre o discurso secamente informativo, protocolar, de modo algum 

representativo, e o discurso do herói” (BAKHTIN, 2008, p. 290). Ou seja, o discurso do 

narrador, quando passível de definição, será meramente protocolar e informativo, porque, 

enquanto categoria literária, o narrador ainda é um elemento imerso no mundo criado pelo 

autor. A narrativa de Dicke propicia, assim, uma reflexão em outro nível, sobre a autoria e a 

autoridade, sobre o autor como posição axiológica da linguagem e, em última instância, sobre 

a autoridade como aspecto legitimador do discurso. 

O alcance desse estágio se dá efetivamente em Cerimônias do Esquecimento, uma vez 

que, na história, se busca a identidade do narrador que, não sendo passível de definição no 

interior do próprio enunciado, perde em parte seu caráter de categoria literária e passa a se 

confundir com a posição do autor. Se em O salário dos poetas não há essa correspondência 

direta entre o elemento formal da indiferenciação e a temática da busca pela identidade do 

narrador, é porque esse sentido já estaria dado, tanto pelo alcance pleno dessa 

correspondência em Cerimônias do Esquecimento, quanto pela recorrência de um elemento 

fundamental que percorre toda a obra de Dicke: a relação com a autoridade e associação desta 

com a violência. A presença desse aspecto em toda a produção de Dicke faz pensar que a 

forma narrativa alcançada nos dois romances em questão é a definição de uma dicção ou 

estilo em que já está implicada a relação problemática eu/outro e seus desdobramentos 

temáticos. 



 

 

308 

 

No que diz respeito à questão da autoridade, pensando sempre na linguagem, 

lembramos que Bakhtin propõe uma diferenciação entre “palavra autoritária” e “interiormente 

persuasiva”. A diferença basicamente consiste em que a palavra autoritária (da religião, 

política, moral etc.), sendo a palavra de outrem que se impõe, se isola de outras palavras e não 

permite sua modificação. Consequentemente, não permite também sua representação, mas 

apenas sua repetição, sua transmissão. A palavra interiormente persuasiva é aquela que não se 

diferencia a priori da nossa própria. À diferença da palavra autoritária exterior, a palavra 

persuasiva interior no processo de sua assimilação positiva se entrelaça estreitamente com a 

nossa” (1988, p. 145). A palavra persuasiva interior, numa perspectiva otimista, é o âmbito da 

liberdade criativa, em que o sujeito, sem perder seu vínculo inicial com um outro anterior, é 

livre para produzir um discurso diferente. Uma diferença que não é, no entanto, absoluta, pois 

parte do novo resultado criado traz em si a palavra do outro, sem incidir sobre isso o peso da 

dívida. Ela é, por isso, mais facilmente passível de representação literária e não somente de 

transmissão. 

 É preciso considerar, ainda, as ideias de Bakhtin sobre o fato de nascermos num 

mundo que já é dos outros, no qual assimilamos uma linguagem de outros e, 

consequentemente, falamos “no cotidiano sobretudo a respeito do que os outros dizem – 

transmitem-se, ponderam-se ou julgam-se as palavras dos outros...” (1988, p. 139). Bakhtin 

sugere, a partir dessa ideia, uma diferença fundamental para ele entre os discursos oral e 

escrito: o grau de distinção entre minha fala e a fala do outro é diferente para a oralidade e 

para a escrita: [o] grau de projeção e pureza da palavra de outrem que se exige das aspas no 

discurso escrito (segundo o desígnio do próprio falante, ou de sua apreciação deste grau) não 

é muito frequente no discurso cotidiano (1988, p. 140).  

 Os romances de Dicke nos levam a todo instante a pensar nesse intervalo entre o eu e 

o outro e suas implicações para os sentidos da verdade, da crença, da vontade e da autoridade. 

Na vida em sociedade, a relação entre o eu e o outro, entre seus discursos, pode reverberar 

tanto a luta por poder em diversos níveis quanto o diálogo solidário e construtivo. O mesmo 

enunciado, inclusive, servirá a intenções distintas e um dos aspectos mais relevantes que faz 

com que o sujeito perceba, quando o consegue, a diferença entre essas intenções, não é algo 

intrínseco ao discurso, mas fora dele: o grau de confiança que se tem em quem enuncia. Neste 

caso, não se pode falar apenas em sujeito do enunciado, constituído por elementos retirados 
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do próprio discurso. O corpo, a presença, a história particular de cada indivíduo interfere 

diretamente no grau de conhecimento, afetividade, intimidade, entre sujeitos e influencia 

diretamente na aceitação daquilo que ele diz. A partir disso, então, depreendem-se dois 

sentidos de autoridade que podem ser vistos emblematicamente nos dois romances de Dicke 

em questão. O Salário dos Poetas, tendo um ditador como personagem central, evoca a 

palavra imposta, a autoridade como elemento que garante a obediência e a norma através da 

violência e da repressão. Em Cerimônias do Esquecimento, a personagem central está às 

voltas com sua memória do pai, que transita do agressivo e castrador para o sábio e guia. 

Hannah Arendt, no ensaio O que é autoridade?, sugere um histórico da associação 

entre autoridade e violência na sociedade ocidental, na tentativa de demonstrar que ela não é 

natural, mas que se origina nas analogias entre o governo do povo e o governo do lar 

patriarcal grego, nos trabalhos de Platão e Aristóteles. A autoridade está associada à 

necessidade de garantir a obediência: “se a violência cumpre a mesma função como 

autoridade – literalmente, faz as pessoas obedecerem – então violência é autoridade 

(ARENDT, 1961, p.102). Não se pode negar que essa é uma ideia manifesta ainda hoje, ao 

menos no Brasil, quando se veem as formas de controle do Estado sobre o cidadão em 

momentos de conflito, mas também quando se pensa nas relações hierárquicas que se impõem 

no cotidiano. O Salário dos Poetas incide sobre essa forma de se ver a autoridade e repete a 

dinâmica em que se dá. O governante autoritário impõe controle sobre o povo. A reação 

contra ele é, também, uma reação violenta, de punição, e essa é, na verdade, a ênfase dada 

pelo romance: o general Augusto Barahona sofre um atentado no início da história e passa as 

mais de 400 páginas do romance convalescendo.  

 Numa outra perspectiva, pode-se tratar a autoridade como qualidade conquistada a 

partir de uma relação de outra natureza. Walter Benjamin, no ensaio sobre o narrador, fala do 

narrador como “um homem que sabe dar conselhos” (1994, p. 200), que é sábio e que, a partir 

de sua própria experiência, daquilo que aprende ao longo de sua existência, pode transmitir a 

outro aquilo que aprendeu. Ele também “assimila à sua substância mais íntima aquilo que 

sabe por ouvir dizer” (1994, p.221). Note-se que essa forma de descrever o narrador implica 

um outro tipo de relação entre eu e outro que não é necessariamente autoritária e impositiva. 

A palavra do narrador é dada como caminho sugerido, nunca como determinação. Em 

Cerimônias do Esquecimento, o personagem central Frutuoso Celidônio faz justamente um 
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caminho de descoberta em que, da memória de um pai tirano, passa ao reconhecimento de um 

pai que o deixou livre para, a partir de suas próprias experiências e realizando seu próprio 

percurso, amadurecer e ter autonomia. O romance acompanha as angústias, enganos e 

frustrações de Celidônio nesse percurso, e é, por isso mesmo, um exemplo fundamental de 

como ele não pode ser completamente ensinado e delineado previamente, pois se o for, 

fatalmente desrespeitará a particularidade do indivíduo em seu processo de amadurecimento. 

Sendo imposto como verdade, ainda que o fosse, o discurso pode assumir ares de 

autoritarismo e é mais fácil que seja rejeitado do que aceito por isso.  

Se a dificuldade é grande no nível interpessoal, o problema se instaura mais 

efetivamente no nível público. Hannah Arendt, tratando de Platão, afirma que o problema 

com a coerção pela razão é que “somente poucos estão sujeitos a ela, então o problema se 

amplia quando se quer assegurar que muitos, o povo que em sua multitude compõe o corpo 

político, pode ser submetido à mesma verdade” (1961, p. 108). Veja-se, então, que, em se 

tratando de organização social, a todo o momento está-se às voltas com buscar-se a verdade e 

transmiti-la aos outros. Os romances em questão dão medidas distintas desse mesmo 

processo: O Salário dos Poetas trabalha no nível da autoridade institucional, enquanto 

Cerimônias do Esquecimento o faz no nível familiar. A medida entre a tenção de se transmitir 

(por imposição ou persuasão) uma verdade e sua aceitação só pode ser dada, como já se disse, 

pelo grau de confiança que há entre os interlocutores, pelo grau de conhecimento, intimidade 

e afetividade que compartilham entre si. Decorre daí, então, que se no âmbito familiar essas 

relações já estão prejudicadas (mais ainda em um contexto de degradação da experiência, para 

lembrar Benjamin), no âmbito das relações públicas, numa sociedade complexa, a confiança 

mútua é algo praticamente inimaginável. 

 Por isso, é preciso lembrar a ideia de verdade que sugere George Lukács, que “as 

palavras dos homens, seus pensamentos e sentimentos puramente subjetivos, revelam-se 

verdadeiros ou não verdadeiros, sinceros ou insinceros, grandes ou limitados, quando se 

traduzem na prática” (LUKÁCS, 1965, p. 57). A confiança só pode vir desse cotejamento 

entre palavra e prática, dado não em apenas uma única circustância, mas ao longo de uma 

relação em que, por vezes, há falhas e desvios. 

 No jogo entre o eu e o outro, entre a minha palavra e a do outro, acumulam-se 

intenções e sentidos que não se podem negligenciar: de luta por influência e poder, de 
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ganância, libido e vaidade. Essa é a desconfiança lançada por Dicke, principalmente em 

Cerimônias do Esquecimento. É nesse romance que Celidônio se pergunta a todo o momento 

quem conta a história, de quem é a palavra que o interpela e por quê ela o faz pensar naquilo 

em que pensa. Nesse jogo, e no percurso de um auto-conhecimento, o personagem oscila 

entre a repulsa e a aceitação da palavra do outro, conforme vai tentando se lembrar da 

imagem do próprio pai, que encarna a imagem da autoridade, reconhecendo, inclusive, a 

agressividade e a violência que se manifestam em si mesmo.  

Pensando no contexto de um regime autoritário de governo, o romance não incide na 

punição dos que representam a institucionalidade da violência ligada à autoridade. A ditadura 

militar é, como tema explícito, muito pontual em Cerimônias do Esquecimento. Dicke sugere, 

no entanto, a observação de que, no indivíduo particular, a violência e a imposição podem 

dividir espaço com o aconselhamento e a pacificidade; de que a necessidade de poder conflita 

com a gratuidade e a solidariedade; e esses aspectos interferem diretamente na percepção que 

temos da palavra do outro que nos chega, assim como de nossa palavra dirigida ao outro. 

Nesse jogo discursivo, no entanto, a transformação e o amadurecimento efetivo que eu posso 

realizar é apenas em mim mesmo. Eu, como sujeito, não tenho poder de transformar o outro, 

posso apenas subjugá-lo ou aconselhá-lo. 
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ANÁLISE DA INSERÇÃO DA LITERATURA NO ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 
 

Edineia de Lourdes PEREIRA (UFG)1 
 
 
RESUMO: O presente trabalho tem como objeto de estudo a inserção da literatura no ensino 
de língua portuguesa no Brasil. Levando em consideração que a literatura e o ensino são 
importantes ferramentas para a construção das representações sociais – complexos sistemas 
estruturados ao longo do tempo –, no campo da cultura, traçamos um percurso pelos discursos 
de manuais didáticos e de antologias escolares, com o objetivo de, a partir desse corpus, 
mapear os discursos acerca do processo dessa inserção. Parta tanto, apoiamo-nos nas 
conceituações de espaço social, capital cultural, habitus e de poder simbólico de Pierre 
Bourdieu. Os resultados da análise demonstram que a literatura e o ensino sempre estiveram 
submetidos a ideais políticos e econômicos do país; logo a inserção da literatura no ensino de 
língua portuguesa foi um instrumento de produção, reprodução e manutenção da cultura 
nacional. 
 
Palvras-chave: LITERATURA. ENSINO. LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
1 Considerações iniciais 

 

A comunicação a seguir tem como base a minha dissertação de Mestrado, cujo objeto 

de estudo foi a crise da literatura no Ensino Médio. Para fazer a arqueologia2 dessa crise, foi 

necessário compreender como a literatura foi inserida no ensino de língua portuguesa no 

Brasil e, o porquê da importância dessa disciplina no ensino de língua materna. Iniciamos 

nossa análise com o seguinte questionamento: Por que e como a literatura foi inserida no 

ensino de língua portuguesa? Apoiada em conceituações de Pierre Bourdieu, perscrutei os 

discursos de agentes disseminadores e defensores dessa inserção. Quanto à estrutura, esta 

explanação segue a seguinte organização: Primeiramente, descrevo o aporte teórico que 

norteia a minha visão sobre a inserção da literatura no ensino de língua portuguesa. Em 

segundo lugar, me atenho a reflexões referentes aos discursos de antologias escolares e de 

                                                           
1 Universidade Federal de Goiás – Grupo de Pesquisa GALABRA GOIÁS – Brasil. E-mail: 
edineiapereira61@gmail.com. 
2 A arqueologia a que referimos trata-se da conceituação elaborada por Michel Foucault em sua obra 
Arqueologia do Saber. 
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manuais didáticos, voltados para o ensino de literatura. Por fim, apresento uma síntese 

conclusiva. 

 

2 As implicações do campo social e os domínios das produções simbólicas 

 

Pierre-Félix Bourdieu (Deguin [França] agosto de 1930 – Paris, janeiro de 2002), 

ocupou-se em compreender como ocorrem a produção e a reprodução das representações 

culturais, assim ele propôs a teoria dos espaços sociais. Bourdieu vale-se “da articulação de 

conhecimentos interdisciplinares para demonstrar que as relações sociais são marcadas por 

diversos complexos estruturais ativos, análogos e interdependentes” (BOURDIEU, 2011 apud 

PEREIRA, 2013, p.17). Isso significa dizer que os mecanismos das divisões das classes 

sociais (bens econômicos, bens culturais, sociais, etc.) são construídos pelos domínios das 

produções simbólicas que são forças de construção e de reprodução da realidade. Bourdieu 

denomina essas forças de Capital Cultural. Esquematizando, pode-se dizer que a dinâmica 

social ocorre em espaços sociais específicos (campos sociais), onde os indivíduos ou grupos 

de indivíduos (agentes) lutam constantemente por dominação simbólica (o poder simbólico) 

(BOURDIEU, 2011, p.15-134 apud PEREIRA, 2013, p.17). O espaço social não pode ser 

mostrado, nem tocado, todavia, é ele que organiza as práticas dos agentes. Ademais, ele se 

organiza em três dimensões. Assim diz Bourdieu: 

 

na primeira dimensão, os agentes distribuem-se de acordo com de acordo 
com o volume global do capital possuído, aí incluído toso os tipos; na 
segunda, de acordo com a estrutura desse capital, isto é, de acordo com o 
peso relativo do capital econômico e do capital cultural no conjunto de seu 
patrimônio, na terceira, de acordo coma evolução, no tempo, do volume e da 
estrutura de seu capital ( 2013, p. 33). 

 

A posição que um agente ocupa numa classe social é demarcada pelo conjunto de atos 

inconscientes que revelam aos olhos dos outros e, aos próprios olhos dos agentes, certa 

posição na sociedade (acúmulo de capitais). A esses modos inconscientes de percepção da 

realidade Pierre Bourdieu nomeou de hatibus (BOURDIEU, 2011, p. 23 apud PEREIRA, 

2013, p18-19). O habitus traduz-se na percepção, na apreensão e na externalização – pelos 
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agentes – da realidade. Essas questões, portanto, não são naturais, mas construídas ao longo 

do tempo. Assim diz Bourdieu: 

 

O habitus é esse princípio gerador e unificador que retraduz as 
características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida 
unívoco, isto é, em um conjunto unívoco de escolha de pessoas, de bens, de 
práticas.... Os habitus são princípios geradores de práticas distintas e 
distintivas... princípios de visão e de divisão e gostos diferentes (2013 
[1960], p. 21-22). 

 

As conceituações de capital cultural, de poder simbólico e de habitus nos serão úteis 

para entender o poder simbólico do campo literário e compreender como se comportam os 

agentes do ensino em relação à função da literatura no campo da cultura e, consequentemente, 

no ensino da língua portuguesa. Dessa forma, elas nos conduzem à percepção de que os 

discursos dos agentes e o capital cultural são importantes ferramentas de legitimação de 

saberes. Para que acontecesse a inserção da literatura no ensino de língua portuguesa no 

Brasil, foi necessário um pacto entre o sistema político, o sistema educacional e o sistema 

literário brasileiro em formação. Essa inserção foi sendo sedimentada paulatinamente e com 

propósitos claros. Mas não bastava apenas inseri-la, seria, ainda, necessária a sua reprodução. 

Nesse sentido, surgiram as primeiras antologias escolares e os primeiros manuais didáticos. 

 

3 As antologias escolares, os manuais didáticos e o horizonte de expectativas 

 

Observando os discursos de antologias escolares e de manuais didáticos, podemos 

compreender que o consumo intenso desses tipos de obras não ocorreu por acaso, mas por 

uma derivação do horizonte de expectativas. Para Montserrat Iglesia Santos (1994) é o 

horizonte de expectativas de uma dada sociedade, em um determinado contexto histórico, que 

justifica a concretização de uma dada obra. Para Karl Mannhein, é o horizonte de expectativas 

que proporciona o vínculo entre a literatura e a sociedade (MANNHEIN apud Santos, 1994, 

p. 53). Com base nessas premissas, analisemos como a literatura passou a fazer parte do 

ensino da língua portuguesa, uma vez que o horizonte de expectativas do Brasil, no pós-

Independência, era se estruturar enquanto nação autônoma, valorizar as características 

próprias da nação e, não mais aquelas vinculadas a Portugal. 
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Examinando os discursos de antologias escolares e de manuais didáticos, percebemos 

que os autores de tais obras sempre levavam em consideração e reconheciam a importância 

das parcerias com instituições oficiais. Essas, por sua vez, sempre tiveram como prioridade a 

divulgação da cultura brasileira. Ao se separar de Portugal, o Brasil passa pela necessidade da 

construção de uma nação autônoma. Para tanto, empenha-se em arquitetar um sistema 

linguístico e literário próprios. Mas a sedimentação de um sistema cultural não depende 

apenas da boa vontade de elaboração, mas da sua eficácia de propagação. Nesse sentido, 

evocam-se a importância do ensino da língua portuguesa e, consequentemente, o ensino de 

literatura. Dessa forma, nasce a aliança entre a política do país, a educação e a produção 

literária nacional, num contexto de construção de identidade. De acordo com a pesquisadora 

Maria de Paula Gregório Razzini, a primeira e mais importante antologia escolar que surgiu 

no Brasil foi a Antologia Nacional (1953[1895]), de Fausto Barreto e Carlos de Laet, adotada 

pelas escolas mais tradicionais do país, como, por exemplo, o Colégio D. Pedro II. A obra foi 

um best-seller – houve 43 edições, durante 70 anos (RAZZINI, 2000 apud PEREIRA, 2013, 

p. 55). Interessa-nos ressaltar que, por se tratar de uma obra que teve como objetivo divulgar a 

cultura nacional, sua estrutura dá ênfase à língua portuguesa do Brasil, na medida em que 

propõe uma discussão sobre as diferenças e semelhanças entre o português de Portugal e o do 

Brasil. Ainda observemos que a seleção e análise de textos literários partem, primeiramente, 

de textos de autores brasileiros e modernos, considerando a sequência inversa da periodização 

das escolas literárias para, em segundo plano, apresentarem a literatura portuguesa. As 

antologias escolares subsequentes a Antologia Nacional pautaram-se na mesma estrutura e, 

praticamente, em todos os autores selecionados por ela. Podemos citar, como exemplos dessa 

reprodução, a Antologia do ensaio literário Paulista (1960), de José Aderaldo Castelo ou 

Autores contemporâneos brasileiros: depoimentos de uma época (1951), de Dulce Salles 

Cunha que, assim como outros autores de antologias escolares, justificaram a seleção de seus 

autores para suas antologias, por eles se dedicarem à produção de textos que tinham como 

mote o elemento nacional. Enfatizamos a importância de se analisar os discursos elaborados 

para a defesa da inserção da literatura no ensino de língua portuguesa, por ser de suma 

importância analisar o entrecruzamento e/ou as divergências nos discursos dos manuais 

didáticos e das antologias escolares – recursos discursivos mais recorrentes desde que se 

inseriu a literatura no ensino de língua portuguesa até os dias atuais –, para encontramos a 
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regularidade discursiva, consequentemente compreender melhor a razão de a literatura fazer 

parte do ensino de língua portuguesa do Brasil. 

Ademais, interseccionando os esses discursos, é possível perceber que a necessidade 

de divulgação e, consequentemente, de sedimentação da cultura brasileira, também, foi o que 

impulsionou a produção de tais manuais. O mais importante manual didático de literatura 

brasileira foi A literatura no Brasil, de Afrânio Coutinho, publicada pela primeira vez em 

1955. Nela, Coutinho combatia a literatura de “botequim” e promulgava a necessidade de se 

construir uma literatura brasileira bem elaborada. O autor, ainda, menciona a necessidade de 

disseminar o gosto “apurado”, o gosto pela literatura brasileira de “boa qualidade”. Ademais, 

ao elaborar essa obra, Coutinho perfaz uma demonstração de poder do campo literário e da 

relevância da literatura para o Brasil (PEREIRA, 2013, p. 26). Além disso, Coutinho deixa 

bem claro que a escola não influenciava diretamente na literatura, mas ela, a escola, serviria 

para alargar e diversificar o público, bem como produzir o consumo de obras literárias 

(COUTINHO, 2004 apud PEREIRA, 2013, p. 28). O ensino funcional da literatura inserido 

no ensino de língua portuguesa, pela ótica de Coutinho, tinha como objetivo principal 

combater o autodidatismo e o diletantismo, definindo um padrão linguístico a ser seguido, ou 

seja, o ensino de língua portuguesa pauta-se no ensino da gramática normativa e nos 

escritores canonizados. 

Outro manual didático de grande relevância no Brasil foi O ensino da leitura 

literária: Sugestões metodológicas para o curso secundário e normal (1966), de Nelly 

Novaes Coelho. A justificativa da autora para a produção de sua obra foi pautada na tese das 

dificuldades de aquisição de leitura e escrita pelos alunos da educação básica. Dessa forma, 

passou-se a usar a literatura – que a essa altura do contexto histórico brasileiro já era um 

elemento de distinção – como um instrumento para sanar esse problema. Mas para isso, 

professores, principalmente, aqueles oriundos do Curso Normal, precisariam dominar a 

prática de análise literária, consequentemente, dominar o ensino de literatura, para, então, 

reproduzi-la por meio do ensino da língua portuguesa (PEREIRA, 2013, p. 28-30). 

As antologias escolares, bem como os manuais didáticos, traziam – e, ainda, trazem 

–, também, os discursos de negação do vigente, ou seja, os discursos das apresentações, 

prefácios, ou introduções dessas obras sempre afirmavam que a nova antologia escolar ou o 

novo manual didático eram produções novas, extraordinárias, sem correspondentes entre os 
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seus pares. Ainda, predominava a prática do discurso da modéstia, isto é, o discurso de que a 

nova obra não tinha como objetivo esgotar autores ou sanar todas as dúvidas, mas tratava-se 

de uma importante contribuição ao acesso da compreensão da literatura (elemento de 

distinção). Mas, ao observarmos atentamente, podemos constatar que não se tratava de uma 

renovação, mas de uma reprodução da cultura oficial da nação, definida como padrão a ser 

seguido. O que observamos é que os autores selecionados nas antologias escolares e nos 

manuais didáticos foram – e, ainda, são – aqueles oriundos dos estados da Região Sudeste, 

especificamente, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (PEREIRA, 2013, p. 101). 

Ademais, percebemos que mesmo as obras que buscavam divulgar a literatura local 

pautavam-se em autores da Região Sudeste, reafirmando a padronização. Um exemplo disso 

são as obras A poesia em Goiás, de Gilberto Mendonça Teles (1964) e Súmulas da literatura 

goiana (1970), de Augusto Goiano e Álvaro Catelan. A poesia em Goiás é uma obra que trata 

do levantamento do panorama histórico da literatura em Goiás, mas, também, foi uma 

demonstração de que os poetas goianos que se sobressaíram – logo foram selecionados para 

fazerem parte do cânone goiano –, foram aqueles que tiveram um contato com poetas e 

escritores da Região Sudeste do país, ou seja, mesmo a criação poética sendo goiana, o 

parâmetro a ser seguido era o dos escritores da Região Sudeste. Assim diz Teles: “Lutando 

contra as próprias condições ambientes, alguns escritores mais atilados procuravam 

acompanhar com maior intensidade os movimentos intelectuais da Metrópole” (Rio de 

Janeiro ou São Paulo) (TELES, 1964 apud PEREIRA, 2013, p. 60). Seguindo o mesmo 

sentido, Súmulas da literatura goiana foi uma antologia que teve um forte caráter didático 

para servir como guia para professores. Além disso, a justificativa dos autores para a 

produção da mesma foi o cumprimento da Lei Estadual 6.979/68 que determinava a 

obrigatoriedade do ensino da inserção da literatura no ensino de língua portuguesa 

(PEREIRA, 2013, p. 61). Os autores da obra tomaram como parâmetro para a elaboração dela 

A poesia em Goiás, de Gilberto Mendonça Teles, que selecionou, para usa obra, escritores 

afinados com autores da região Sudeste. 

Como vamos observando, após a medida de separação entre o Brasil e o Portugal, a 

meta principal do Brasil foi a construção de sua própria cultura. Para isso, passa a se comparar 

e a se contrapor ao sistema cultural português, com a intenção de elaborar suas próprias 

produções simbólicas. Dessa forma, desde o século XIX, criou-se um pacto entre as 
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instituições de ensino e a literatura para a formação do cidadão da República (PEREIRA, 

2013, p). Assim, é possível perceber que a inserção da literatura no ensino de língua 

portuguesa, não ocorreu por acaso, mas foi sendo implantada gradativamente. É possível 

perceber que o lugar de destaque ocupado pela literatura é resultado de alianças políticas. 

 

4 Síntese conclusiva 

 

A instituição escolar é um agente de distribuição do capital cultural e da construção da 

estrutura do espaço social e mantendo a ordem preexistente. Assim, tanto as antologias 

escolares como os manuais didáticos foram inseridos no ensino de língua portuguesa para se 

criar um sistema literário que fosse comum a todos. Então a literatura confunde-se com a 

história da nação brasileira; logo sua missão no contexto escolar, especificamente no ensino 

de língua portuguesa, foi construir uma cultura homogênea. Essa atitude derivou em três 

aspectos da nacionalização: um conteúdo nacional uniforme, antologias escolares e manuais 

didáticos padronizados e a erradicação das minorias étnicas, linguísticas e culturais 

(SCHWARTZMAN, 1984 apud PEREIRA, 2013, p.98-99). Os princípios ideológicos da 

primeira República afetaram o feitio das antologias e dos manuais didáticos. A presença da 

literatura no ensino de língua portuguesa, conforme Coutinho, serviu para produzir o consumo 

de obras literárias. Isso manteve por um longo tempo o poder simbólico do campo literário e o 

capital dos agentes desse campo: escritores, professores, as universidades, editoras etc. Isso 

deriva na percepção de que a literatura é um sistema interdependente; logo matem relações 

com outros sistemas. Para que a uma nação seja forte e autônoma ela não pode permitir que a 

cultura de seu povo constituía-se de maneira dispersa, por isso a importância da escola na 

consolidação e reprodução de um sistema literário único, como um sistema de referência e 

que reproduz a ordem, apesar da existência de subsistemas3.  
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AS TRADUÇÕES À LÍNGUA PORTUGUESA DE BIOGRAFIAS DE MULHERES 

MUÇULMANAS 

 
 

Laísa Marra de Paula Cunha BASTOS (GALABRA/UFG)1 
 
 
RESUMO: O trabalho objetiva uma crítica do discurso literário, traduzido à língua 
portuguesa, enquanto produto cultural, tendo em vista, para tal fim, as autobiografias best-
sellers de mulheres de origem muçulmana, mais especificamente os livros Infiel, de 
AyaanHirsi Ali; Pricesa, de Jean P. Sasson/ Sultana; e Malala, de MalalaYousafzai/ Cristina 
Lamb. Nesse sentido, o sucesso de público, o porquê da escolha pelo gênero (auto)biográfico 
e a relação de coautoria presente nesses livros são problematizados para que se possa 
compreender sua inserção e atuação nos campos editorial e político. 
 
Palavras-chave: Autobiografia. Mulheres Muçulmanas. Cultura. 
 
 

As auto-representações de mulheres de origem muçulmana, através das autobiografias, 

vêm ganhado destaque no mercado editorial neste começo de século XXI. Isso pode ser 

comprovado pela quantidade existente de livros com esse formato e pelo seu sucesso de 

vendas.  

Como exemplo poderíamos destacar três autobiografias best-sellers traduzidas ao 

português. A primeira dela é Princesa (2005), de Jean P. Sasson, escrevendo relato de Sultana 

(pseudônimo de uma mulher aristocrata da Arábia Saudita). Publicado originalmente em 1992 

e figurando a lista dos mais vendidos do New York Times por 13 semanas, o livro foi 

considerado pelo periódico como “one of the Best 500 books written by women since the year 

1300”2 (SASSON, 2014).  

Além de Princesa (2005), pode-se destacar também a autobiografia Infiel (2009), da 

somali naturalizada holandesa, e atualmente estadunidense, Ayaan Hirsi Ali, trabalhando com 

uma ghost writer americana (ZIJL, 2006). Infiel (2009), foi escrito em inglês, mas publicado 

inicialmente na Holanda em 2006, traduzido como Mijn Vrijheid (Minha liberdade), pela 

editora Free Press, dos EUA. O livro também chegou à lista de best-sellers do New York 

Times, onde permaneceu por 31 semanas (ALI, 2010). 

                                                        

1 Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Brasil. E-mail: laisa_marra@hotmail.com. 
2 "um dos melhores 500 livros escritos por mulheres desde o ano de 1300" (tradução livre).  
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Por último, pode-se chamar a atenção para o livro Eu sou Malala (2013) da jovem 

paquistanesa Malala Yousafzai, escrevendo com a inglesa Cristina Lamb. O subtítulo dessa 

autobiografia, publicada na Inglaterra em 2013 e instantaneamente best-seller, é 

autoexplicativo: "A história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo 

Talibã" (YOUSAFZAI, 2013).  

Segundo Whitlock, em Soft Weapons: autobiography in transit: "Since 2002, a 

proliferation of life narratives from Iraq, Afghanistan and Iran is produced for the mass 

market readership in the West – the United States most specifically – and most of its readers 

occupy a place of relative privilege [...]" (2007, p. 7). Muitos desses livros (não só do Iraque, 

Afeganistão e Irã, mas de várias localidades em que a religião muçulmana é predominante) 

são best-sellers em vários países e batem recorde de tradução.  

Na literatura, mais especificamente, o tema vem desde há algum tempo estabilizando-

se como sucesso de público através das (auto)biografias, algumas vezes escritas por ghost 

writers ou coautores ocidentais – como é o caso dos livros aqui mencionados. Considerando-

se a autobiografia da mulher muçulmana como um gênero, deve-se pensar qual é o 

significado de sua consolidação. Em outras palavras, por que não há tantas autobiografias 

sobre o papel do cristianismo na reafirmação da dominação de gênero na vida das cristãs 

quanto sobre a vida da mulher muçulmana por trás de seus negros véus3? Além disso, é 

preciso perguntar o que esses livros têm em comum, além de seu objeto. Essas questões 

levam a consequentes desdobramentos: A quem essas autobiografias são destinadas? Que 

países as consomem? Por que são sinônimo de sucesso?  

Para começar a responder os questionamentos acerca do sucesso comercial desses 

livros, o trabalho procurara dialogar com a crítica acerca do orientalismo, do fenômeno best-

seller relacionado às autobiografias analisadas e dos pressupostos do próprio gênero 

autobiográfico. O objetivo maior é, sob esse viés, tornar visíveis alguns dos mecanismos de 

funcionamento das relações entre literatura, cultura e política.  

Segundo Sandra Reimão, o sucesso comercial de um livro “depende de um duplo 

alicerce, composto, por um lado, por elementos internos à narrativa e, por outro, por 

elementos externos a ela” (1991, p. 99). Nesse sentido, que elementos externos estariam 

relacionados ao sucesso do topos da mulher muçulmana? Uma das hipóteses que este trabalho 

                                                        
3 Subtítulo do livro escrito por Jean P. Sasson (2005), Princesa, qual seja: “a história real da vida das mulheres 

árabes por trás de seus negros véus”. 
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procura verificar é que as narrativas de vida de mulheres muçulmanas vêm sido transformadas 

em uma espécie de discurso islamofóbico através da produção e do consumo desses livros. 

Deve-se sublinhar, entretanto, que essas autobiografias excedem o contexto dos 

Estados Unidos e são também fenômeno no Brasil e em países da Europa com grande 

contingente de imigrantes. Edward Said (2007) fala da curiosidade ocidental acerca de tudo 

que era considerado exótico, leia-se, não-ocidental. Assim, durante muitos séculos, as 

mulheres árabes (entre outras) foram motivos de pinturas e narrativas, as quais, em sentido 

contrário ao que acontece hoje, se ligava à ideia do erotismo e da sensualidade, ao imaginário 

da dança do ventre e do harém. Esse imaginário ainda perdura, pois está sempre sendo 

revisitado. Entretanto, fica difícil relacioná-lo, atualmente, à ideia da mulher submissa e 

vítima do fundamentalismo islâmico – imagem esta mais reproduzida nas autobiografias best-

sellers.  

Como aponta Lila Abu-Lughod (2013), a empresa orientalista criticada por Said 

(2007) – no sentido de explicar o Oriente ao Ocidente, descrevendo-o como inferior e incapaz 

de auto-gestão –,  também foi responsável pela construção de um discurso que é ainda muito 

influente no século XXI, qual seja, o de que as mulheres muçulmanas precisam ser salvas de 

sua religião e cultura em nome de um ideal pseudo-feminista ou humanista que garantiria a 

liberdade, a qual é muitas vezes traduzida e simplificada em termos de liberdade para não 

usar o véu. Abu-Lughod (2002, p. 784-785) cita o trabalho da socióloga Marnia Lazreg, a 

qual descreve uma ilustrativa cerimônia orientalista ocorrida na Argélia, apenas quatro anos 

antes de sua independência, momento este no qual a França tinha todo o interesse de legitimar 

sua presença na colônia. A cerimônia, organizada por generais franceses, teve seu ápice no 

momento em que mulheres francesas retiraram os véus das cabeças de mulheres argelinas, 

simbolicamente demonstrativo da positiva influência francesa no projeto de libertação das 

argelinas.  

Assim, deve-se problematizar a escolha pelo gênero confessional, principalmente no 

que concerne ao status da autobiografia, e as questões acerca do valor autoral, tendo em vista 

que a escrita em relação de coautoria é comumente utilizada nesses livros – sem que isso 

signifique relação de igualdade. 

Para Lejeune (2008), a autobiografia funciona na medida em que alude a um pacto 

autobiográfico, firmado no compromisso com a verdade, selado entre o escritor, que estampa 
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seu nome na capa do livro, prometendo contar sua vida de maneira não-ficcional e o leitor, 

que, se quiser, pode confirmar (ou refutar) a autobiografia a partir de dados extratextuais. 

Através da garantia do pacto, o leitor pode inferir que ali não há invenção, mas a história de 

vida de seu autor, o qual é também o narrador onisciente que dá vida ao personagem 

principal, ele mesmo: “Para que haja autobiografia (e, numa perspectiva mais geral, literatura 

íntima), é preciso que haja relação de identidade entre o autor, o narrador e o personagem.” 

(LEJEUNE, 2008, p. 15; grifo do autor). 

O pacto autobiográfico, portanto, estaria configurado em uma atitude – tanto do autor, 

que promete contar a verdade; quanto do leitor, que deve acreditar nessa verdade – para com 

o texto. Assim, essa perspectiva indica uma instância de leitura, a qual colabora com o 

sucesso das autobiografias de mulheres de origem muçulmana, na medida em que sugere 

tanto uma autoridade quanto uma legitimidade dessas autoras para falar de si e de seu 

contexto social. Afinal, autobiografia é largamente considerada como um gênero não-

ficcional (LEJEUNE, 2008, p. 104) e, portanto, aparentemente mais apropriada para discutir a 

realidade. Além disso, quem poderia falar da vida das mulheres em sociedades muçulmanas 

com precisão se não uma mulher muçulmana? Esses pressupostos não fogem à teoria de 

Lejeune (2008) e acredita-se que sejam comumente aceitos pela comunidade de leitores de 

autobiografias, uma vez que veem esses livros nas listas de não-ficção das livrarias e dos 

periódicos.  

Para Paul De Man (1979), no entanto, a distinção entre autobiografia e ficção é 

impossível. Assim, pode-se dizer que nenhum texto é totalmente autobiográfico (no sentido 

de que ele estaria livre da ficção): “It appears, then, that the distinction between fiction and 

autobiography is not an either/or polarity but that it is undecidable.” (DE MAN, 1979, p. 

921)4. O trabalho de De Man (1979) coloca-se na tentativa de des-figurar a autobiografia. O 

autor percebe que, sendo seu principal tropos a prosopopeia, a autobiografia, ao mesmo tempo 

que se apresenta como um discurso da auto-restauração (do eu), desfigura, despersonifica esse 

mesmo eu através de sua estrutura linguística (DE MAN, 1979, p. 930). 

Isso pode ser melhor entendido a partir do que De Man (1979, p. 920) questiona 

acerca da referencialidade da autobiografia, chamada por ele de ilusão da referência, uma vez 

que a afirmativa de que a vida produz autobiografia é questionável: pode-se igualmente 

                                                        
4 Parece, então, que a distinção entre ficção e autobiografia não é uma polaridade do tipo isso ou aquilo, essa 
distinção é indefinível. (de MAN, 1979, p. 921; tradução livre; grifo nosso). 



 

 

325 

argumentar que o projeto autobiográfico faz-se em seus próprios termos (linguísticos), pois 

apesar de haver relação com a realidade (como acontece ao romance, por exemplo), o que se 

lê no discurso autobiográfico não é um reflexo dessa realidade, mas “it is the manifestation, 

on the level of the reference, of a linguistic structure” (DE MAN, 1979, p. 922). Assim, tem-

se que a autobiografia não pode ser interpretada como um discurso mais “real” ou mais 

confiável do que o dos gêneros ficcionais, uma vez que compartilha com estes as mesmas 

técnicas e a mesma incapacidade de captar a realidade e a complexidade do eu em linguagem:  

 

The interest of autobiography, then, is not that it revels reliable self-
knowledge – it does not – but that it demonstrates in a striking way the 
impossibility of closure and of totalization (that is the impossibility of 
coming into being) of all textual systems made up of tropological 
substitutions. (DE MAN, 1979, p. 922).  

 

Acerca da estrutura linguística da autobiografia como análoga à da ficção, deve-se 

esclarecer que isso significa a inevitabilidade de lançar mão das técnicas de escritura do 

romance ao escrever uma autobiografia. Isso porque a narrativa fiel, absoluta, de uma vida 

não cabe em seiscentas páginas, nem em seis mil. Na realidade, um projeto assim já seria por 

si só fadado ao fracasso. Ao não ser que se imagine possível que uma pessoa tenha total 

controle sobre os fatos de sua vida, que nada do que lhe aconteceu seja-lhe alheio. Mas, 

mesmo nesse caso hipotético, e imaginando que determinado indivíduo tenha mantido um 

diário detalhado de todos os seus dias, este deveria ser transcrito na autobiografia para 

garantir sua veracidade? E se fosse transcrito, será que absolutamente todos os eventos 

(incluindo as compras no supermercado) devem ser narradas em uma autobiografia? Será que 

todas as pessoas com as quais o autobiógrafo cruzou durante sua vida merecem ser descritas? 

Essas perguntas parecem muito óbvias, mas elas atestam para o fato de que narrar a própria 

vida não é o mesmo que descrevê-la exatamente como ela é, justamente porque isso é 

impraticável. É nesse sentido, inclusive, que Bourdieu (1998) chama a atenção para o que ele 

chama de ilusão biográfica:  

 

Tentar compreender urna vida como uma série única e por si suficiente de 
acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação a um 
"sujeito" cuja constância certamente não é senão aquela de um nome 
próprio, é quase tão absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto no 
metro sem levar em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações 
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objetivas entre as diferentes estações. (1998, p. 189-190). 
 

Para escrever autobiografia, o que se faz, portanto, é selecionar os fatos e pessoas mais 

significativos – a partir de um juízo de valor a posteriori. Trata-se de um processo de edição, 

ordenado pelo eu que escreve no presente, que escolhe narrar um determinado acontecimento 

da infância não necessariamente porque ele foi importante naquela época, e sim porque ele 

pode explicar uma situação do presente ou porque ele se relaciona com outras ações. Em 

outras palavras, muitos acontecimentos, pessoas etc. são suprimidos da escrita autobiográfica 

juntamente com qualquer outro ato que não corresponda com seu objetivo final: transformar 

uma pessoa (com toda sua complexidade psicológica, sociológica) em uma figura coerente, de 

acordo com a imagem que o autobiógrafo tem de si e de sua vida, e de acordo com a imagem 

que ele deseja passar para seus leitores. Transformam-se assim os indivíduos em personagens, 

narram-se seus modos de ser e suas ações de maneira que a experiência de vida tome a forma 

de um enredo. Um enredo que, em última instância, deverá ser legível e interessante para o 

leitor – afinal, não se pode tirar de vista que autobiografia visa leitores. Assim, da mesma 

forma que em um romance, por exemplo, na autobiografia temos cenário, cronologia, 

personagens, enredo, clímax etc.  

Se, pelos motivos expostos acima, não se pode compreender um trabalho 

(auto)biográfico exclusivamente por seu texto, pode-se, por outro lado, investigar a lógica que 

rege o sistema no qual determinada narrativa se inscreve, bem como sua posição dentro desse 

sistema, ou seja, dentro dos campos social e literário que moldam, comercializam e 

consomem representações de vida:  

 

As leis que regem a produção dos discursos na relação entre um habitus e 
um mercado se aplicam a essa forma particular de expressão que é o 
discurso sobre si; e o relato de vida varia, tanto em sua forma quanto em seu 
conteúdo, segundo a qualidade social do mercado no qual é oferecido [...]. 
(BOURDIEU, 1998, p. 188-189). 

 

De qualquer modo, para este trabalho, tanto a perspectiva de Lejeune (2008) quanto a 

de De Man (1979) são úteis, uma vez que considera-se aqui a autobiografia relacionada ao 

pacto autobiográfico, como propõe Lejeune (2008), – o que quer dizer, por um lado, a 

expectativa da correspondência verificável entre narrador, autor e personagem; e, por outro, a 

atitude de leitura que prioriza o aspecto da verdade –, e ao mesmo tempo, percebe-se que o 



 

 

327 

pacto, apesar de configurar-se como uma premissa, nunca chega a concretizar-se devido às 

próprias limitações da autobiografia, quais sejam, seu caráter ficcional enquanto estrutura 

narrativa, e a impossibilidade de, no presente da narrativa, fixar com exatidão um tempo e um 

eu passados, como indica De Man (1979) – e também Bourdieu (1998). 

Além de autobiografias, existem atualmente diversos outros gêneros (confessionais, 

jornalísticos etc.) que se focam na vida individual de habitantes do Oriente Médio, com 

especial destaque para os países da chamada Guerra ao Terror, Afeganistão e Iraque. 

Acreditamos, portanto, que no século XXI o interesse pelo mundo muçulmano e, mais 

especificamente, pela mulher muçulmana foi acentuado pela incapacidade de compreender os 

atentados de 11 de setembro de 2001 e pelo destaque que os dois temas tiveram na mídia, 

como um todo.   

Ainda que as condições de vida de mulheres muçulmanas não tenham nenhum vínculo 

claro e direto com os atentados, os discursos acerca do terrorismo e dos direitos das mulheres 

rapidamente se misturaram até parecerem indissociáveis. Como apontado por vários(as) 

pesquisadores(as), entre eles(as) Shakira Hussein (2005), os discursos oficiais das então 

primeiras-damas inglesa e estadunidense, Laura Bush e Cherie Blair, proclamados em 2011, 

ainda no calor dos acontecimentos, foram enfáticos ao justificar a guerra no Afeganistão com 

o propósito de resgatar as mulheres afegãs. Segundo Hussein (2008, p. 94):  

 

Both Laura Bush's speech, and the State Department report on which it 
draws, are at pains to state that Taliban atrocities against women are not 
endorsed by 'Islam': "Islam is a religion that respects women and humanity. 
The Taliban respects neither." Yet in the absence of any alternative 
explanation, readers are left to infer that 'Islamic Fundamentalism', rather 
than the social dysfunctionalism brought about by two decades of war, is 
responsible for the rise of an extremist regime such as the Taliban. This 
inference is unlikely to sound far-fetched to a Western audience exposed to 
years of neo-Orientalism representations of Islam as a religion of women-
hating fanatics.  

 

Esses discursos, partindo do campo político, foram bem acolhidos em vários outros 

campos e, como comenta Abu-Lughod (2013, p. 7) a partir daí, a mídia foi entusiasta ao 

propagar histórias chocantes de mulheres violentadas (de várias maneiras), apresentando-as, 

muito naturalmente, dentro de uma moldura cultural. Enquanto isso, a burca (e também outros 
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tipos de vestimenta relacionadas à religião muçulmana) ganha um reforço simbólico no 

sentido de sinônimo máximo e indiscutível de opressão.   

Levando em consideração que esse é o cenário social e político no qual ascendem as 

autobiografias de mulheres muçulmanas, não é difícil entender porque elas proliferaram e 

porque tantas chegaram ao status de best-sellers. Segundo Abu-Lughod (2013, p. 96) para 

entender o sucesso desses livros "we have to place them in the contexts in which they are 

being read. These books are caught up in a charged international political field in which 

Arabs, Muslims, and particular others are seen as dangers to the West".  

Nesse sentido, é importante questionar a relação existente entre essas obras 

autobiográficas e o público leitor. Tendo em conta a data de 11 de setembro de 2001 como 

marco na divisão do pensamento orientalista no século XXI, observa-se que as repercussões 

do atentado aos EUA, tanto no que concerne à representação da mulher muçulmana quanto ao 

interesse sobre esse tópico por parte dos leitores brasileiros, são  incentivos para publicação 

desses livros também em língua portuguesa. Esse interesse, por sua vez, é saciado pela 

tradução: 

 

[...] a tradução seria teórica e praticamente impossível se esperássemos dela 
uma transferência de significados estáveis; o que é possível – o que 
inevitavelmente acontece, a todo momento e em toda tradução – é, como 
sugere o filósofo francês Jacques Derrida, “uma transformação: uma 

transformação de uma língua em outra, de um texto em outro”. (ARROJO, 

1986).  
 

Para autores como Arrojo, Derrida, Jacobson, entre outros, a tradução é mais que uma 

sobreposição de sinônimos em duas línguas diferentes, mas uma criação, possível pois que o 

tradutor é, de certa forma, também autor. E, assim sendo, consideramos não apenas que os 

coautores como influentes na construção do produto final das narrativas de vida de mulheres 

muçulmanas, mas também os tradutores desses livros.  
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BOURDIEU, PASSERON E O CAPITAL CULTURAL: COMO AS ESCOLAS 

PODEM PROMOVER A IMOBILIDADE SOCIAL 

 
 

Danillo Macedo Lima BATISTA (UFG)1 
 
 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar os princípios que estruturam o atual 
sistema de ensino − no Brasil − a partir do modelo de análise desenvolvido por Bordieu e 
Passeron a fim de vislumbrarmos algumas das principais causas que podem levar uma 
instituição escolar a perpetuar a “inércia” das posições sociais. Dividido em quatro partes, 
sobre a noção de reprodução (no contexto escolar),  sobre práticas reprodutivas relacionadas à 
origem histórica dessas práticas, sobre o perfil da educação reprodutora e, por último, um 
breve prognóstico para problemas pontuais. 
 
Palavras-chave: Escola. Educação. Capital Cultural. Capital Econômico.  
 
 

1 Reprodução: muita rotina, pouca oportunidade  

 

A tese de Bourdieu é a de que, alimentando a ilusão de independência, autonomia e 

neutralidade, a escola termina por reproduzir, por meio de sua violência simbólica, em graus 

variados de consciência, o capital cultural dominante aos que dominam, favorecendo sua 

classe, perpetuando a hegemonia de sua estirpe.  

O primeiro poder exercido sobre o mais fraco para a manutenção da ordem é o poder 

exercido por aquele que detém expressivo valor de capital simbólico, a esse poder é dado o 

nome de “violência simbólica”. Entende-se por violência simbólica a significação imposta 

como legítima dissimulando as relações de força que estão na sua base de modo que haja um 

reconhecimento (aceitação) do domínio de dada ideologia por parte dos dominados.  

A ação pedagógica seria o meio mais comum pelo qual essa violência simbólica se 

exerceria, de modo que, nos vários segmentos em que ela atua − escola, família e grupos 

sociais − pelo arbitrário cultural – a violência simbólica impõe e reproduz esse mesmo 

arbitrário da cultura dominante. Violência porque impõe, simbólica porque não se exerce pelo 

uso da força, mas nas relações de comunicação graças também às condições sociais dessa 
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comunicação condicionadas pelo resultado da força dos interesses das classes dominantes. 

Para Bourdieu, a educação é um modo arbitrário de imposição e inculcação, seja no âmbito 

escolar ou no âmbito familiar. 

Ação pedagógica implica em autoridade pedagógica, que implica na autonomia das 

instituições responsáveis por exercê-las. A ação pedagógica, assim como o paradoxo de 

Epimênides, é paradoxal quanto ao fato de sugerir uma educação sem violência de natureza 

alguma quando na verdade ela só se exerce por meio da violência simbólica. O que implica na 

dissimulação como critério para sua auto-realização.  

Classes, grupos, instâncias sociais coexistem em conflito entre suas forças pelo 

monopólio do exercício legítimo de imposição simbólica. Não há instância que legitime as 

instâncias de legitimidade, elas existem nesses conflitos, os quais são indispensáveis para a 

existência social. Cada classe possui um arbitrário cultural, que pode coincidir-se ou não com 

o arbitrário cultural que pretende inculcar uma ação pedagógica. Legitimar não seria o mesmo 

que aceitar, mas reconhecer (aceitar-se implicitamente). 

A autoridade pedagógica é concebida, primordialmente, sobre o modelo da relação 

paternal. Os agentes pedagógicos são designados como dignos de impor a recepção e a 

controlar a inculcação por sanções socialmente garantidas. Os receptores pedagógicos, 

convencidos de uma autoridade pedagógica, recebem e interiorizam a informação. 

A autoridade pedagógica está na ação pedagógica independente de tradição ou 

instituição que faz da pessoa que exerce essa autoridade por essa ação pela sua posição e não 

pela sua pretensa competência técnica, embora uma das condições para a legitimação dessa 

autoridade seja justamente parecer que não é o que ela parece ser nessa posição.  

As forças das sanções físicas ou simbólicas parecem ser algo semelhante à hipnose, 

quanto mais se credita valor à autoridade pedagógica, mais essas forças se conformam. Esse 

reconhecimento da autoridade pedagógica não significa, necessariamente, o reconhecimento 

dessa autoridade como exercício de uma violência simbólica quanto mais eficaz a serviço das 

classes dominantes que impõem esse respeito na medida em que dissimula aquela violência 

que muitas vezes eles próprios não admitem. Essa autoridade pedagógica sustenta-se apenas 

em função da concorrência na qual ela, como condição indispensável para o seu efetivo efeito, 

está emergida e da qual, quanto mais se destaca e se mantém, mais prospera.  
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É possível perceber a presença do conceito sofista de contra-argumento na 

relatividade das interpretações a que estão inseridas as posições sociais nos diversos campos 

da cultura, quer dizer, uma coisa só é uma coisa porque engendra o poder de se afirmar em 

oposição a outras (convenções).  

A palavra não tem efeito social na suas características intrínsecas, mas sim no acordo 

tácito que anterior àquele que faz uso dessa palavra e que lhe confere poder; acordo que é o 

resultado das relações de força entre os grupos sociais que se engajam nessas relações. A um 

mesmo seio familiar podem pertencer grupos de classes diferentes que ocupam posições 

sociais diferentes e que lutam, tacitamente, pelo direito de exercer a ação pedagógica. As 

ações pedagógicas possuem valores econômicos e simbólicos; tanto mais efetiva sua 

autoridade pedagógica quanto mais, previamente, é a aceitação das classes em que essa ação 

atua (princípio de valor de mercado).  

Quanto maior esse valor de mercado, mais sutil a violência simbólica (sutileza que é 

uma violência) sobre aqueles que se conformam a esse valor em relação àqueles que a ele se 

submetem, conquanto maior a violência desse mesmo valor em detrimento daqueles que a ele 

não podem conformar-se. Dessa dualidade sobrevivem os produtos do modo capitalista, a 

submissão de todos os produtos, dominantes e dominados às mesmas leis de mercado, mas 

que conferem a um a legitimidade e, ao outro, a periferia. 

O habitus é o resultado da interiorização de princípios inculcados por uma ação 

pedagógica por meio de um trabalho pedagógico em nome de um grupo ou classe “digno” de 

ser reproduzido e que se reproduz nas práticas dessa inculcação; Uma ação pedagógica pode 

ter caráter temporário. Um trabalho pedagógico tem como critério um processo de inculcação 

contínuo na formação de um hábito durável até sua reprodução.  

A ação pedagógica, que exige um trabalho pedagógico, demanda muito mais tempo 

que qualquer outra ação que resulta em violência simbólica, pelo fato de que deve reproduzir 

as condições mesmas dessa reprodução. O habitus, princípio gerador de práticas reprodutoras, 

é análogo ao capital genético, é a inculcação da inculcação do arbitrário cultural - na 

continuidade histórica.  

A ação pedagógica lança mão de um trabalho pedagógico durável, que opera em várias 

esferas que incluem a família e as instituições sociais, as quais, em conjunto, trabalham pela 

perpetuação das classes dominantes pelo domínio mesmo que elas possuem de específicos 
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capitais. Essa reprodução (dos diversos capitais cujo domínio é qualificado pelo habitus que o 

valha e quanto mais esse habitus, a serviço da manutenção desses capitais, é produzido, e 

reproduzido, à exaustão) é a medida da eficácia desse trabalho e, ela, a reprodução, implica 

também o potencial que deve ter o capital de, além de reproduzir, transferir-se a outros 

campos nos quais deverá interagir com outros capitais para que, assim, mais força tenha as 

classes dominantes quanto mais elas são capazes de manterem-se nesse ciclo. Esses outros 

campos seriam aqueles que se distanciam do domínio expresso nos valores tradicionais de 

uma família ou de instituições como a igreja, campos que, com o apoio dos mesmos valores 

desses núcleos, são influenciados por eles:  nas decisões econômicas, nas deliberações 

políticas etc. 

O habitus, como unificador e gerador das práticas sociais, carrega em si esse princípio: 

durabilidade, transferibilidade e exaustividade. Uma inculcação legítima só é possível por 

meio de uma duração legítima, que não é “instantânea”, mas como a yedra, vê-se o resultado 

depois de um religioso tempo de dedicação. 

O trabalho pedagógico é um trabalho prolongado de produção e reprodução de um 

habitus durável e transferível, habitus unificador e gerador das práticas sociais conduzidas 

pelos esquemas de percepção, pensamento, apreciação e ação equivalentes a esse mesmo 

habitus. É por meio desse habitus que ocorre a integração intelectual e moral dos grupos ou 

classes em nome dos quais esse trabalho pedagógico se exerce. O princípio da homologia das 

práticas sugere um mesmo habitus gerador pertencente à classe privilegiada, o qual pode 

orientar opiniões totalmente opostas (mas que servem aos interesses da mesma classe).  

Todo trabalho pedagógico que delega autoridade à ação pedagógica de que tomam a 

frente as classes dominantes se processa sem qualquer coerção externa ou física, mas 

intelectual (pelo princípio da violência simbólica); esse trabalho pedagógico tem tanta 

eficácia a longo prazo quanto uma coerção física, embora se difira desta por não interromper a 

ação repudiada de forma imediata e direta, mas por, num processo análogo ao da alienação, 

condicionar juízos de valor, de apreciação, de percepção, que acabam por imbuir os 

indivíduos de cada classe de predisposições a práticas determinadas e a exercerem e ocuparem 

posições determinadas. 

O sucesso do trabalho pedagógico secundário (função da escola) depende diretamente 

do trabalho primário (função da família). Sabe-se que através do conjunto de aprendizagens 
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ligadas à conduta cotidiana da vida e em particular através da aquisição da língua materna ou 

a manipulação dos termos e das relações de analogia, criam-se disposições lógicas que são 

dominadas pelo estado prático, disposições essas mais ou menos complexas e mais ou menos 

elaboradas simbolicamente, segundo os grupos ou as classes que predispõem inegavelmente 

para o domínio simbólico das operações implicadas por uma demonstração matemática assim 

como pela decifração de uma obra de arte.  

O modo de inculcação pode se dar por meio de duas maneiras= 1) conversão ou 

manutenção (reforço); a conversão visa substituir (quase) completamente o habitus primário 

por um outro, conquanto que a manutenção visa apenas a confirmá-lo e dá-lhe ainda mais 

força. (Fica evidente um grau de dificuldade muito maior para operar uma conversão que uma 

manutenção, logo, sobressaem-se muito mais os mantidos que, raramente, os conversos [os 

indivíduos oriundos das classes marginalizada]).  

O trabalho pedagógico tradicional visa inculcar o ethos dominante e tanto mais eficaz 

quanto seus destinatários dominam, desde o trabalho pedagógico primário, uma linguagem 

excludente, numa prática dominada pela linguagem excludente que faz a prática igualmente 

excludente (ou seja, o critério de exclusão é, em última instância, de natureza exterior).  

Cultura dominante significa códigos legitimados por serem inculcados para serem 

reproduzidos em nome da manutenção dos mesmos pelos receptores qualificados, os quais 

podem ou não ganhar o Nobel da ciência ou da literatura, o que desencadearia outra 

discussão, a da ascensão social de gênios ou de prodígios, mas disso não trata Bourdieu, ele 

analisa a cultura monopolizante, de mercado, de reprodução dela pelas classes que a 

reproduzem, as quais se reproduzem a si próprias pelo monopólio dessa reprodução, que não é 

a reprodução da cultura pela cultura, mas da cultura pelos que a monopolizam num processo 

de inculcação para sua legitimação. Processo que se opera em duas fases: fase implícita e fase 

explícita que dissimula a fase implícita; na verdade, pseudo explicitação em nome do dom e 

da meritocracia, que embora existam, não ocupam a regra da educação ou aculturação, que 

pode ser resumida, na verdade, nisso: inculcação (primária, secundária, implícita, explícita, 

contínua, irrevogável, reprodutora e reproduzível).  

A luta é por posições sociais dominantes, que detêm capitais culturais dominantes, que 

permitem acessos a bens culturais e materiais; a luta não é uma luta por “dinheiro”, de forma 

cumulativa, sem qualquer investimento, giro ou influência social de forma dominante. E é 
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isso que a escola reproduz: o capital cultural dominante àqueles que aprenderam a dominá-lo, 

para manterem-se em suas posições sociais, as quais têm sido ocupadas pelos seus 

antecessores sob a fachada da meritocracia, quando tudo é reproduzido por tradição sob a 

fachada de todo um processo de seleção, tudo isso via de regra, como é via de regra a 

fecundidade financeira nessas posições sociais que dominam tanto essa mobilidade financeira 

quanto os bens culturais dominantes que não são necessariamente os mais elevados ou vitais, 

a não ser para manutenção mesma dessas classes (a “imobilidade social”).  

 

2 Das práticas reprodutivas 

 

A reprodução é um processo natural da vida. A escola deveria, no entanto, promover a 

reprodução sem promover com ela a exclusão. A escola, sob a ideologia de lugar para todos, 

no qual, independente da origem social, qualquer indivíduo, pelos seus méritos, teria as 

mesmas oportunidades, pela aquisição de conhecimentos novos, de ascensão social, promove, 

na verdade, a reprodução dos excludentes, que não aprendem nada “novo”, mas fortalecem 

aquilo que, desde uma formação primária, todos já sabem. Em outras palavras, se o sujeito 

não possui a pré-formação adequada, devido à sua origem social degradante, ele não irá para 

escola “lutar” (o verbo mais cordial seria estudar) de igual para igual, de modo que todos iram 

aprender algo novo, mas não, ele tem de empenhar-se, no entanto, para aprender algo que 

seria para ele mais que novo, mas totalmente extra-terrestre, cuja assimilação lhe seria 

piamente necessária para que sobrevivesse.  

Para Émile Durkhein, Sistema de Ensino teve início com a Universidade Medieval, em 

que houve um controle formal do resultado da inculcação (a ideia de diploma) além da 

especialização dos agentes da inculcação e da homogeneização dos modos da inculcação.  

O arbitrário cultural, para que seja como tal, deve ser reproduzido e não decretado. O 

Trabalho Escolar é a forma institucionalizada do trabalho pedagógico secundário. É função 

indispensável do Sistema de Ensino produzir e reproduzir suas condições de reprodução da 

inculcação de um habitus legítimo, tanto quanto o próprio habitus, tão barato, em série quanto 

possa ser, homogêneo e durável quanto possível e ao maior número possível de destinatários 

legítimos (incluindo os reprodutores da instituição) dissimulando, como requisito à própria 

reprodução, essa inculcação sob a égide da tecnocracia e dos supostos dom e meritocracia. 
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O trabalho escolar legítimo, por sua vez, é essencialmente impeditivo (ou tende a 

impedir), de forma não explicita,  de toda prática heterodoxa e heterogênea de trabalhos 

escolares que não privilegiam (ou tendem a não privilegiar) a inculcação do arbitrário cultural 

legítimo. 

O objetivo prático do Sistema de Ensino é garantir as condições institucionais da 

homogeneidade e da ortodoxia do trabalho escolar (cujo objeto prático é a inculcação do 

arbitrário cultural legítimo) e, naturalmente, prepara seus agentes de forma igualmente 

ortodoxa e homogênea. Para garantir a ortodoxia do trabalho escolar, e combater as heresias 

individuais, o Sistema de Ensino põe à disposição de seus agentes instrumentos de controle 

como manuais, livros do mestre, programas, instruções pedagógicas etc. A mensagem escolar 

é codificada, homogeneizada e sistematizada (a cultura escolar é, portanto, uma cultura 

“rotinizada”). Quanto menos agentes de manipulação, mais deficiências podem ser expostas. 

O Sistema de Ensino obedece completamente a lei de rotinização e participa muito pouco de 

outros campos de outras práticas. 

A “inércia” da escola (conveniente a ela) está na monopolizante autorreprodução de si 

à serviço das classes dominantes, sendo ela mesma (o Sistema de Ensino vigente, na grande 

parte predominante, não só no Brasil, mas em todo ocidente) parte integrante das classes 

dominantes embora muitas delas o fazem sem parecer ser, mas cujo mecanismo de 

autoreprodução do ensino, que é uma autoreprodução cultural e social, uma educação de si 

mesma, é um bem da classe dominante. 

A tese do trabalho de Bordieu sobre a reprodução das classes por intermédio da 

escolas pode reduzir-se nisso: a escola, pensando somente nela, dentre os diversos campos de 

luta, ao invés de, finalmente, dar ao excluído uma nova (ou a única) oportunidade de ascensão 

(ou de algum progresso social mais relevante) apenas reforça as desigualdades, reforçando as 

diferenças quando transforma o ensino no jogo de que quem sabe mais ganha, e não de quem 

tem mais potencial em determinada área ganha, como por exemplo o bom aluno em Biologia 

que não exercerá, necessariamente, alguma função jurídica.  
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3 Do perfil da educação reprodutora 

 

O atual sistema ocidental de ensino tem origem no modelo prussiano do século XVIII, 

cujo padrão era militar e tinha como objetivo gerar, em massa, pessoas obedientes e 

competitivas, dispostas a servir e guerrear. Esse padrão se reproduziu durante a ascensão 

industrial e as escolas foram igualmente colocadas no patamar das fábricas e presídios com 

seus portões, grades e muros, com horários rígidos de entrada e saída, fardamento obrigatório, 

intervalos e sirenes indicando o início e o fim das aulas e, nesses termos, qualquer 

metodologia educacional que buscasse algo diferente seria – e continua sendo até hoje − 

completamente “proibida”.  

Aos alunos lhes é ensinado a distanciarem-se uns dos outros e a competirem, isso gera 

guerra que leva à auto-aniquilação. Essa coisa de “vencedor e perdedor” faz com que muitos 

alunos se sintam (e muitas vezes injustiçadamente) excluídos, além de inferiores e 

fracassados. 

O modelo vigente tem sido por muito tempo aquele do professor como que dita as 

regras absolutas e detém um suposto conhecimento pleno do seu conteúdo restrito, a partir de 

áreas restritas; mas, não se pode ignorar que conforme as relações sociais mudam, vem a 

necessidade de que sejam focados novos conhecimentos, transmitidos por meio de novos 

modelos.  

As escolas e as faculdades têm buscado objetivos que sejam, ao mesmo tempo, 

observáveis e mensuráveis; as regras capazes de medir esses objetivos são chamadas de 

qualificações. A lógica, assim, será sempre a mesma: comparar. Mas, comparar o sujeito e 

suas aprendizagens a partir de um padrão que mede o quê, ou a quem, considerando que cada 

sujeito é singular, irrepetível? 

Na teoria, todas as leis da educação falam sobre objetivos de desenvolvimento humano 

profundos, cooperação, solidariedade, igualdade, liberdade, paz; no entanto, a estrutura básica 

do sistema de ensino promove justamente o contrário, a concorrência, o individualismo, a 

discriminação, o materialismo etc. A escola discute sobre princípios e valores, mas como 

“conteúdos”, ou seja, na “teoria”. Os alunos têm sido “números” e não “sujeitos”. 

A escola quer segurar os alunos, mas não há tanto o que se aprender nessa escola que 

temos; a escola deixa de ser um lugar de formação para se tornar uma grande creche ou 
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estacionamento de adolescentes. Ela não se preocupa com o desenvolvimento pessoal do 

aluno, mas os confina a funções pré-determinadas desde os primórdios do “ensino” (espécie 

de “adestramento”).  

Na Antiguidade Clássica, a “educação obrigatória” era coisa para escravos. A 

educação em Esparta era coisa para os soldados, com rígidas exigências apoiadas por castigos 

severos. Nossa educação tem origem na Prússia do início do séc. XIX, pós-revolução 

francesa, herdeira do regime espartano inculcava princípios do Iluminismo, do Despotismo 

Ilustrado, por meio de métodos totalitários. Foi ai que surgiu a ideia de educação pública, 

gratuita e obrigatória. Um modelo de educação com base na formação de cidadãos ideais, mas 

que, desde Diderot, séc. XVIII, a serviço de Catarina, a Grande, desenvolveu um exitoso 

padrão de reprodução de verdadeiros súditos do Estado: dóceis, amáveis e com disposição 

para lutar. 

Esse modelo prussiano difundiu-se por todos os continentes ao longo dos últimos 

séculos sempre com a bandeira da “educação para todos” levantada mas que, na prática 

dissimulada, tem promovido o contrário, uma “educação despótica” que procura perpetuar os 

modelos elitistas na divisão das classes. 

A educação nasceu em um contexto positivista, de uma economia industrial (no 

modelo industrial, os alunos equivalem a produtos manufaturados), com uma exigência por 

resultados rápidos quanto mais observáveis, além do menor esforço para o administrador e 

com o menor investimento possível, portanto, ferramenta para a preparação de trabalhadores, 

de mão de obra qualificada. A educação foi, e continua até hoje, a mesma: uma ferramenta 

para formar trabalhadores úteis ao Sistema e uma ferramenta para que a cultura siga sendo 

sempre a mesma e sempre se repita, o que significa conservar a estrutura atual da sociedade.  

Nosso modelo de ensino é também herdeiro do taylorismo, modelo de administração 

desenvolvido pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor (1856-1915). O taylorismo 

caracteriza-se pela ênfase nas tarefas subordinadas, objetivando o aumento da eficiência ao 

nível operacional.  

As escolas tem sido construídas ao modelo tanto das prisões quanto das fábricas, no 

intuito de produzir pessoas consumistas e obedientes, com base no cumprimento de tarefas, de 

regras, de horários, num limite de espaço etc. Isso acaba por desumanizar as pessoas, criando 

“números” dentro de grupos homogêneos a serviço de políticos e empresários.  
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 A escola tem pouca capacidade de servir às necessidades individuais quando “instrui” 

a todos o mesmo e faz com que aquele que não aprende acabe por ficar pelo caminho. É nisso 

que a escola pode chegar a constituir-se: em um sistema de exclusão social, quando 

“seleciona” quem poderá ingressar-se numa universidade por ter sido capaz de dominar um 

capital cultural específico por meio do processo duradouro e contínuo de reprodução implícita 

desse capital, com fases explícitas (o aluno que vai para a universidade recomporá a elite que 

domina os meios de produção econômica, cultural, de comunicação etc., conquanto os demais 

irão recompor as posições sociais mais precárias). Qualquer escola que busque alguma outra 

coisa que não seja desumanizar os alunos, busca uma educação totalmente estigmatizada.  

A imposição cerceia a criatividade. A escola existe mais por conveniência que por 

necessidade; podemos viver sem saber logaritmos, mas não podemos viver sem saber 

conviver com as pessoas ou como usar ferramentas.  

As escolas têm formado “repetidores” ou “pensadores”? Porque exigir que todos dêem 

as mesmas repostas, saibam as mesmas coisas, dominem as mesmas competências, se cada 

aluno possui uma história, necessidades e objetivos diferentes? Em que consiste esse processo 

de “nivelamento”? Estamos educando pessoas ou criando robôs? A homogeneização do 

ensino é útil a quê ou a quem? A resposta é clara.  

O verdadeiro princípio da aprendizagem é a descoberta e não a aceitação passiva de 

supostas verdades. O trabalho do educador é apresentar, constantemente, o mistério, desafiar 

ao desconhecido, frente a algo que, ainda que descrito pela ciência, não o está para o 

educando, de modo que ele se surpreenda e trate de encontrar uma explicação. O que falta é 

uma “escola ativa”, que paremos de brincar de ensinar por ensinar, para obter uma nota que 

garanta aprovação à série seguinte, a qual não reflete nenhum conhecimento verdadeiro. Não 

existem “erros”, existem “descobertas”. 

As respostas pré-fabricadas matam as perguntas e a capacidade de aprender. O tempo 

escolar é um tempo enganoso, o conteúdo curricular pode não servir ao momento, um aluno 

que tenha dominado o “passo um” pode já encontrar-se apto a saltar para o “passo seis”. Uma 

educação que põe a ênfase no resultado leva à competição e não ao aprendizado, o que gera 

robôs e não seres humanos que pensam e, pensando, pudessem intervir nos processos do 

mundo. 
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A escola tem sido adepta da ideia de que os alunos são receptáculos vazios e carecem 

de preenchimento, de intervenção, mas os bosques não precisam ser estimulados por 

interferências externas, pois crescem e desenvolvem-se naturalmente. Não temos que esticar a 

ninguém, pois crescer é natural, só temos que cuidar para que lhes chegue o necessário. O 

amor não faz ameaças e não impõe castigos caso não se faça o que queremos, o amor permite 

o livre caminhar, pois não podemos impor, devemos cuidar e orientar, ninguém é obrigado a 

passar no vestibular, a não ser que esse seja, verdadeiramente, seu objetivo de vida. 

Nosso atual modelo de ensino também se baseia no modelo conductista, o qual usa a 

pedagogia do medo, impondo limites e quando a criança se aproxima do limite ela sente medo 

e já não faz para aprender ou para se realizar, mas para se sentir segura, para não sofrer danos; 

ela não quer ser, enfim, “qualificada”, na verdade não quer ser “machucada”. O movimento 

conductista de 1913 se baseou nisso: a manipulação das massas através do medo. 

O professor não tem que dar “aula show”, tem que guiar o aprendizado; não é papel 

dele “ostentar” conhecimento, mas motivar que saibam até mais do que ele acha que sabe. 

Além de tudo,  educar está no exemplo, embora “cuidar” seja mais apropriado que “educar” e 

grande o problema é que mudar nosso modo de pensar nos causa medo. 

Por último, vale lembrar que, sem a participação da família, o papel da escola é nulo; a 

família é a base de tudo, a família é a base de toda a vida, criar um filho não é uma atividade 

profissional e não é função da escola fazer esse trabalho, a escola tem de servir a interesses 

específicos da família e apoiá-la, mas sem substituí-la, a família é insubstituível.  

 

4 Proposta de Bordieu: mobilização dos intelectuais (Menos rotina, mais oportunidade) 

 

Em março de 1989, em París, Bourdieu e sua equipe, integrantes do conselho 

educacional designado pelo Ministério Francês da Educação Nacional, ficaram responsáveis 

pela criação de um projeto de intervenção pedagógica que tinha como missão sondar os 

paradigmas metodológicos da educação no intuito de reformular suas diretrizes e elaborar 

propostas que pudessem ampliar o aprendizado acessível ao maior número de pessoas 

possível. Como resultado dessa tarefa, o conselho propões 7 princípios modeladores das 

mudanças progressistas, baseadas na realidade escolar, cujo fundamento era a exequibilidade, 
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ou seja, nada que caísse no teorissismo inexeqüível ou na ortodoxia inalterável ignorando as 

necessidades de mudanças − muitas delas emergentes.  

O primeiro princípio reforça a necessidade de haver nos programas tato para a 

“criatividade e a invenção” acima de qualquer “ortodoxia”.  

Para o segundo princípio devem haver quanto mais modos de ensinar que favoreçam, 

efetivamente, os modos de pensar dedutivo, experimental, histórico, reflexivo e crítico. Para 

diminuir as desigualdades ligadas à herança cultural, seria muito interessante que o aluno 

desenvolvesse métodos racionais na resolução de tarefas diversas ligadas às novas tecnologias 

assim como pudesse submeter-se a um processo de seleção de matérias ou tarefas 

discriminadas entre obrigatórias e opcionais para melhor aproveitamento de seu tempo e de 

suas habilidades várias.  

Para o terceiro princípio os programas devem ser abertos, flexíveis, revisáveis, em 

colaboração, sem hierarquia de saberes e imposições de conteúdos condenados à 

inaplicabilidade. O programa deve, portanto, coerentemente flexível, ser progressista. Para 

tanto, deve ser levado em conta o diagnóstico inicial (antes de cada semestre) assim como o 

efetivo prognóstico como produto (sempre pensando no equilíbrio de medidas a curto prazo e 

medidas a longo prazo).  

O quarto princípio chama a atenção para a “exequibilidade” e para “transferibilidade” 

dos conteúdos exigidos, quer dizer, se são coerentes nas exigências e são passíveis de 

assimilação e reprodução, do ponto de vista dos recursos disponíveis e do grau de assimilação 

envolvendo critérios como necessidade real de se aprender aquilo em função dos quais deve 

haver ainda uma formação contínua dos professores.  

O quinto princípio põe em xeque a pedagogia do acúmulo ou da enciclopédia em 

detrimento da seleção razoável e da ponderação prática do conhecimento. Essa liberdade para 

seleção potencializa a autonomia do professor em poder criar seus próprios meios de ensino, 

seus próprios planejamentos e mobilizar os instrumentos de que precisa. Ao contrário do que 

parece, essa liberdade dada a cada um não sugere uma anarquia ou um individualismo, pelo 

contrário, permite que trabalhem em conjunto na medida em que cada qual aprende com o 

outro dentro daquilo de que precisa e, o fundamental, com base nos princípios que, com 

critérios flexíveis, foram definidos para aquelas situações, daquele momento.  
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O sexto princípio complementa o quinto (assim como todos complementam uns aos 

outros) de forma quase contígua, uma vez que destaca, mais uma vez, o fato de que não é 

possível ensinar tudo e cada matéria em toda sua especificidade, mas que é necessário fazer 

conhecer os processos que permitem “qualquer” aprendizagem, de modo que cada professor 

seja capaz de convergir, como um quiasma, nalgum ponto, todas as outras matérias, unidas 

pela mesma prática pedagógica.  

O sétimo princípio é quase uma emulação do sexto, não se faz assim se somos capazes 

de considerar que o sexto princípio diz que o ensino tem que ser “comum”, a prática de ensino 

deve ser a mesma em todas as matérias, em outros termos, é mais importante aprender a 

aprender que aprender uma matéria “melhor” que a outra, ao passo que o sétimo diz que um 

elo capaz de unir as práticas pedagógicas de que imbuem cada uma das matérias 

rigorosamente separadas é a “história”, ou seja, a história da biologia, a história da 

matemática, isso caba por nos conduzir a ideia de episteme, quer dizer, o conhecimento é um 

só, e sua matéria é a Epistemologia.  

 

5 Conclusão 

 

As propostas de Bourdieu não prometem erradicar a ignorância ou a desigualdade 

social, não se baseiam em nenhuma demagogia, são propostas com base na observação 

empírica, o que, caso postas em prática nalgum grau de relevância, modificariam uma etapa 

da formação do caráter social de uma grande quantidade de indivíduos oriundos de classes 

heterogêneas, o que resultaria na formação de novas classes entre as quais haveria menos 

desigualdade social por meio de uma desigualdade cultural muito menor, é nisso que implica 

sua escuela liberadora. 

Duas conclusões importantes= 1) A escola não reproduz, como pela força da natureza, 

ela contribui para reproduzir, como a interferência do homem na natureza e 2) a reprodução 

que de fato acontece não é resultado de uma lei imutável, mas de uma lei falha, cujo 

conhecimento por parte do homem pode fazer com que ela sofra intervenções de modo a ser 

minimizada embora não seja totalmente erradicada (porque não se pode totalmente erradicá-

la). 
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O sistema escolar não vai “democratizar” o ensino, porque a democracia é uma utopia 

(trocando a miúdos), mas o que podem fazer os interventores é não reforçar as desigualdades 

a que estão confinados os alunos cuja maioria pertence ao lado desfavorável dessa 

desigualdade de tudo. Além do mais, um ensino de igual para igual favoreceria aos 

dominantes. Democratizar, então, já não seria útil (e é justo que a democracia cause tanta 

confusão). Democratizar as oportunidades? Isso sim dever ser levado em conta, pois acaba 

que muitos saem da escola sem aprender de verdade, porque não conseguem “acompanhar” os 

demais (apesar de serem minoria).  
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RESUMO: Nesta comunicação, parte-se da apresentação de uma conceituação sobre o que é 
uma representação. Por outro lado, analisamos as representações da cultura nas relações 
bilaterais Brasil-Argentina. Portanto, inicialmente, são expostos alguns traços gerais do 
surgimento das representações argentinas sobre o Brasil no início do séc. XX e apresenta-se 
uma proposta de corpus dessas primeiras representações. As representações argentinas sobre a 
cultura brasileira às que nos referiremos foram retiradas da obra El Brasil Intelectual, de 
Martín García Mérou. Essa obra é um dos primeiros produtos que visaram à divulgação, na 
Argentina, de conteúdos e imagens da cultura relativos ao país vizinho. Interessa-nos, nesta 
comunicação, o exame dessas representações para, em um segundo momento, poder avaliar se 
as representações sobre a cultura brasileira expostas por García Mérou se mantêm na 
atualidade. 
 
Palavras-chave: Cultura. Representações. El Brasil Intelectual. Relações bilaterais Brasil – 
Argentina. 
 
 
1. Introdução  

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as representações argentinas acerca do 

Brasil, no início do séc. XX, contidas no livro El Brasil Intelectual, de Martín García Mérou. 

Esse livro foi uma das primeiras obras publicadas na Argentina com o objetivo de divulgar a 

cultura do Brasil. 

Ainda que a produção e a publicação da obra não tenham partido de um incentivo do 

Estado argentino ou de algum órgão ou instituição a ele relacionados, o estudo cumpre com 

um objetivo pessoal do autor e tem o seu lançamento marcado pelo contexto político da 

época. Ao apresentar um estudo bibliográfico sobre a intelectualidade brasileira, García 

Mérou, além de levar estes conhecimentos à sociedade argentina, cumpre com o objetivo de 

aproximar as duas repúblicas através de trocas culturais. Dessa forma, o estudo, que até então 

parecia desnecessário, ao mesmo tempo em que atende um dever que já se fazia importante, 
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assume a finalidade de estreitar as relações entre os dois países, através do seu mútuo 

conhecimento. 

A obra é composta por uma coleção de impressões, organizada a partir da seleção feita 

por García Mérou de um cânone de escritores brasileiros. A partir das biografias e das 

publicações que, segundo a opinião de García Mérou, são mais relevantes para a literatura 

brasileira daquela época, descreve-se uma identidade social e intelectual brasileira, gerando, 

assim, representações acerca da intelectualidade brasileira no século XX. Essas 

representações foram analisadas a partir de temas recorrentes ao longo do livro citado. 

Cumprindo com a finalidade de entender como essas representações surgiram e se elas ainda 

perduram, foi feita uma catalogação de temas dividindo-os por áreas temáticas. Para isso, 

partimos das considerações expostas por Émile Durkheim no capítulo “Representações 

individuais e representações coletivas” de Sociologia e filosofia (Durkheim, 1970), no qual 

ele determina que as representações são as imagens que possuímos acerca de determinados 

assuntos, ou seja, como percebemos que eles existem em determinados espaços. 

Após a classificação dessas representações e o entendimento de como elas surgiram, 

cumpre aplicar esse conhecimento ao estudo da compreensão do que é a cultura e como ela é 

vista a partir da obra de García Mérou. Para auxiliar-nos nessa tarefa e com a função de 

fundamentar a pesquisa, utilizamos um dos conceitos de cultura de Terry Eagleton do livro A 

Idéia de Cultura e, também, o livro O que é História Cultural? de Peter Burke. Segundo 

Burke, a cultura é tudo o que vamos acumulando e carregando, desde o nosso nascimento, ao 

longo da nossa vida.  

 

2. Análise de dados e Metodologia 

 

As relações bilaterais, no campo acadêmico, entre a Argentina e o Brasil tiveram 

início em 1918 com a viagem do jurista José León Suárez ao Brasil, a qual tinha a finalidade 

de “dar algunas lecturas universitarias, y más que a eso, a iniciar una nueva corriente de 

vinculación intelectual entre profesores y alumnos de los dos países” (SUÁREZ, 1918, p. 69). 

No entanto, a primeira obra literária que visou à divulgação do Brasil no cenário argentino foi 

El Brasil Intelectual, de Martín García Mérou. Pelos dados de que dispomos, trata-se de uma 

obra que não fez parte de um projeto governamental com financiamento oficial do Estado 
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argentino. Nesse sentido, acreditamos que a obra partiu de um projeto individual que 

almejava o estabelecimento de relações de amizade entre os dois países.  

Martín García Mérou (1862-1905) nasceu em Buenos Aires. Além de poeta, crítico 

literário e colaborador do jornal La Nación, foi, também, diplomata. Sua carreira diplomática 

foi iniciada aos 17 anos e um dos seus destinos foi o Brasil, onde, no ano 1883, se tornou o 

Primeiro Secretário da legação argentina chefiada por Vicente Quesada. Nesse período 

começou a despertar o seu interesse pela cultura brasileira. No mesmo ano seguiu como 

primeiro secretário a Madrid. Retornou ao Brasil como Ministro Plenipotenciário da 

Argentina quase uma década depois, em 1894, e, após dois anos de serviço, foi designado 

para a representação argentina nos Estados Unidos. Em 1894, na sua segunda estadia no Rio 

de Janeiro, escreveu o livro El Brasil Intelectual: Impresiones y Notas Literarias, o primeiro 

estudo sobre a intelectualidade do Brasil realizado por um argentino. A obra foi publicada em 

1900 pela editora particular Félix Lajouane, pela qual García Mérou havia publicado 

anteriormente.  

Uma das motivações que direcionaram García Mérou a escrever a obra El Brasil 

Intelectual foi a intenção de divulgar os aspectos políticos, econômicos, comerciais e 

intelectuais do Brasil, os quais, no conjunto dos campos sociais sul-americanos, eram os 

menos conhecidos pelos argentinos. Isso, segundo García Mérou, fez com que ele se decidisse 

a preencher essa lacuna: 

 

Alentado por ese estímulo amistoso, al estudiar el Brasil, en el desempeño de 
mi misión, no sólo bajo el aspecto político, económico y comercial, sino 
también bajo el aspecto intelectual, no hice sino realizar el programa que 
para usted, como para mí, debe ajustarse una acción diplomática inspirada en 
las conveniencias nacionales y en los sentimientos de respeto y mutua 
consideración, que cimentan sólidamente la amistad de los pueblos. 
(GARCÍA MÉROU, 1900, p. V) 

 

Assim sendo, García Mérou assume que ao escrever o livro, além de divulgar a 

nomenclatura da intelectualidade brasileira e suas principais produções, ele poderia contribuir 

ao fomento das relações culturais entre Brasil e Argentina, pois, apesar de serem países 

vizinhos, se mantinham distantes. 
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No seguinte trecho, seguindo com as motivações de García Mérou ao escrever o livro, 

ele enfatiza as características positivas brasileiras que mais lhe chamaram a atenção e que 

deram apoio para a formulação de El Brasil Intelectual. 

 

La hospitalidad brasileira, cuyo esplendor y cuyas delicadezas usted 
recuerda siempre con tan justa satisfacción, me impone cuando menos el 
deber de mostrar á los amigos que supieron hacerme grata mi estadía en el 
seno de aquella sociedad, que nada de lo que les concierne me ha sido 
indiferente y que, al trazar estas notas é impresiones literarias, he querido 
sobre todo transmitir á mis compatriotas algunas de las manifestaciones de 
su mentalidad, tan brillante y tan cultivada. (GARCÍA MÉROU, 1900, p. 
VI) 

 

O autor salienta que, mediante a publicação, pretendia agradecer a hospitalidade 

brasileira que recebera e homenagear os bons amigos que conquistara aqui e que lhe 

apresentaram grande parte dos agentes da cultura que foram comentados no seu livro. 

El Brasil Intelectual está estruturado da seguinte forma: São XXXIX capítulos, ao 

longo de 454 páginas. De maneira geral, os capítulos são marcados pela descrição das 

características das posições e das publicações de agentes da cultura brasileiros. Assim, ao se 

referir às obras desses agentes, ele destaca o que elas representavam no cenário brasileiro e 

internacional daquela época. Algumas obras receberam estudos mais detalhados; no entanto, o 

autor faz questão de esclarecer que, devido ao teor tão abrangente da obra de El Brasil 

Intelectual, ele não pôde se aprofundar da maneira que desejaria em todas as análises. Apesar 

disso, ele apresenta as características fundamentais de cada autor e suas principais 

publicações, detalhando o seu conteúdo, o público-alvo delas e o seu impacto na sociedade 

brasileira. De acordo com García Mérou, o seu propósito ao escrever o livro foi o de reunir os 

traços fundamentais da intelectualidade brasileira, expondo aqueles que mais se destacavam: 

“Me he esforzado en consignar los rasgos fundamentales de la intelectualidad brasileira, 

diseñando las figuras resaltantes de un grupo selecto de publicistas, tan numerosos como 

distinguidos” (GARCÍA MÉROU, 1900, p. VI). Cumprindo com esse objetivo, ele apresenta 

os principais autores daquela época e, ao longo do livro, refere-se à possibilidade de uma 

nova edição, na qual ele poderia se estender mais, abarcando mais conteúdos; no entanto, essa 

2º edição acabou não sendo produzida.  
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No prefácio, de setembro de 1900 – dedicado a Julio Roca, presidente de quem García 

Mérou havia sido secretário privado nos anos de 1885 e 1886 –, García Mérou assinala os 

objetivos que o levaram a escrever o El Brasil Intelectual: 

 

Mis esfuerzos constantes por hacer más íntimos los vínculos que nos ligan 
con aquel país, contaron siempre con su apoyo y con su simpatía. Alentado 
por ese estímulo amistoso, al estudiar el Brasil, en el desempeño de mi 
misión, no solo bajo el aspecto político, económico y comercial, sino 
también bajo el aspecto intelectual, no hice sino realizar el programa á que 
para usted, como para mí, debe ajustarse una acción diplomática inspirada en 
las conveniencias nacionales y en los sentimientos de respeto y mutua 
consideración, que cimientan sólidamente la amistad de los pueblos. 
(GARCÍA MÉROU, 1900, p. V) 

 

Nessa carta, o autor justifica o seu interesse pela cultura brasileira e apresenta os 

motivos em que fundamentara a sua empreita. Dentre eles, destaca a convicção de que o 

respeito e a mútua consideração seriam fatores que solidificariam a amizade entre os povos do 

Brasil e da Argentina. 

Em tom ensaístico, García Mérou reúne textos sobre as principais correntes de ideias e 

os principais intelectuais do século XX. Autores como Silvio Romero, José Veríssimo, 

Araripe Jr., Tobias Barreto, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Visconde Alfredo de Taunay, e 

também da produção literária de autores já proeminentes no Brasil, como Basílio da Gama, 

Rita Durão, Cláudio Manoel da Costa, José de Alencar, Gregório de Matos, Gonçalves Dias, 

Olavo Bilac e Fontoura Xavier. Trata-se de ideias, no tocante à formação da identidade e da 

literatura brasileira, que, ao longo de 39 capítulos, são discutidas à medida em que se 

apresentam aspectos políticos, filosóficos e sociológicos.  

Esses capítulos são concebidos de forma heterogênea: A maior parte deles é dedicada 

à produção e aos dados biográficos de alguns autores: Tobias Barreto, Érico Veríssimo, 

Visconde de Taunay, Assis Brasil, Araripe Júnior, Gregório de Matos, Joaquim Nabuco e Rui 

Barbosa. Outros capítulos são dedicados a um conjunto de escritores, aparentemente menores, 

sob recortes temáticos, como, por exemplo, a filosofia ou o jornalismo no Brasil. O foco 

maior da obra recai sobre os problemas que a formação social e intelectual do Brasil 

enfrentava na jovem república. García Mérou assinala que esses problemas são, em grande 

medida, os mesmos enfrentados pelas demais ex-colônias ibéricas e, por isso, ele os qualifica 

de interesse geral.  
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Além disso, García Mérou reúne poemas e prosa de ficção. Essa produção literária é 

apresentada, predominantemente, a partir da crítica literária brasileira já existente. De um 

olhar atual, dessa escolha do autor resulta, por exemplo, a desproporção de quatro capítulos 

dedicados à obra de Silvio Romero e apenas uma página dedicada a Machado de Assis, autor 

que, à época, já havia sido, aliás, traduzido e publicado na Argentina. 

García Mérou assinala que, no início, a produção brasileira era caracterizada pela 

imitação ao estrangeiro. Na maior parte dos casos, os autores se inspiravam em artistas 

consagrados e acabavam seguindo modelos existentes. Essa característica é patente, 

principalmente, no Período Imperial. Segundo García Mérou, a qualidade das obras 

publicadas no Brasil, nesse período, é consequência desse espírito de imitação, o qual acabava 

influenciando a identidade intelectual brasileira: “Consecuencia de estos hechos, es el espíritu 

de imitación que estraga la cultura intelectual. (…) En gran parte, escribe un crítico á este 

respecto, la literatura de la última no es sino una prolongación ó continuación de la de 

Europa” (GARCÍA MÉROU, 1900, p. 7). Com a constituição da República no Brasil, os 

artistas começaram a sentir a necessidade de falar sobre o seu país, de retratar o momento em 

que estavam vivendo. Esse período foi marcado pelo orgulho pátrio e pela hostilidade ao 

estrangeiro. O autor relata em que consistiu esse período em que foi possível conhecer o 

potencial de criação dos brasileiros:  

 

La más expresiva de las formas en que se ha concentrado el espíritu nacional 
en el Brasil, en los años de agitación que empezaron con la caída del Imperio 
y tal vez no han terminado aún, – parece estar caracterizada por una 
exacerbación del orgullo patrio, que se manifiesta en despego y hostilidad al 
elemento extranjero, que aspira á la completa independencia y 
desvinculación del Brasil de todo lazo y relación extraña, programa negativo 
que busca el aislamiento, rechaza la colaboración ó el concurso del capital y 
del brazo europeos, y en torno del cual se agrupan las masas populares. 
(GARCÍA MÉROU, 1900, p. 117) 

 

A exacerbação do orgulho pátrio, demonstrada através da hostilidade ao estrangeiro, e 

a valorização da identidade nacional são características de uma corrente de ideias que ganhou 

adeptos no início do século XX, o jacobinismo ou nativismo. Os temas inspiravam-se, em 

grande parte, na natureza e nas paisagens brasileiras, além de na cotidianidade. 

El Brasil Intelectual, em sua extensão, desenvolve assuntos recorrentes ao longo dos 

capítulos, dentre eles, os amores proibidos, as paixões ardentes, a escravidão, os sistemas 
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eleitorais, o contexto educacional no Brasil, a falta de oportunidades para o desenvolvimento 

pessoal, as invasões estrangeiras, as guerras externas e internas daquele período e o 

patriotismo exacerbado. Estas obras também davam ênfase à situação dos índios brasileiros, 

dos mestiços e à abolição da escravatura. O período abarcado por El Brasil Intelectual teve 

seu início no Império, quando ele relata o momento em que um dos autores conhece Dom 

Pedro II e o seu gosto pela literatura, e vai até o início da República. Nesse percurso, segundo 

o autor, o sentimento de amor à pátria ganha mais força e se deixa transparecer pela 

intelectualidade nos seus escritos, na música e nos discursos políticos.  

No livro analisado, além das representações traçadas por García Mérou, constam, em 

capítulos específicos, as representações elaboradas por outros autores. Cada capítulo 

apresenta uma seleção de autores e, de acordo com a valorização da sua importância no 

cenário intelectual nacional, a eles são dedicadas mais ou menos parágrafos. Os critérios de 

avaliação seguidos por García Mérou foram elaborados a partir de opiniões já existentes no 

Brasil. Assim, autores como Silvio Romero, Assis Brasil, Araripe Junior e Rui Barbosa são 

apresentados de forma ampla; além disso, o conteúdo das suas obras foi analisado com vistas 

a destacar a sua qualidade.  

As observações feitas por García Mérou ao longo do livro e as representações sobre o 

Brasil que são por ele divulgadas, surgem, em sua maioria, através de opiniões de brasileiros 

que ele conheceu no período em que foi diplomata no Brasil. Cumpre destacar que algumas 

obras analisadas por ele foram, também, indicadas por seus conhecidos ou por amigos. 

Todavia, as obras avaliadas foram, em geral, selecionadas pela admiração que García Mérou 

possuía pela personalidade dos seus autores ou pelo compartilhamento de opiniões. 

El Brasil Intelectual é, pois, a primeira obra que, no séc. XX iniciou a construção de 

representações argentinas sobre o Brasil. Nesse sentido, El Brasil Intelectual contribuiu para a 

divulgação do potencial intelectual brasileiro no Cone Sul hispano-falante, já que, segundo 

García Mérou, até aquele período os únicos estudos que foram divulgados na Argentina sobre 

o Brasil eram uma análise de Juan María Gutiérrez sobre o poema Confederação dos 

Tamoios, uns juízos literários publicados por Ernesto Quesada, uma descrição da paisagem 

fluminense feita por Groussac em Fruto Vedado e os relatos da viagem pelo Brasil de 

Sarmiento. 
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Nesta pesquisa, partimos da definição do que é cultura e da reflexão acerca de qual é a 

sua importância no contexto atual. Devido a isso, adotamos também a concepção de Eagleton 

no livro A ideia de cultura, segundo a qual os seres culturais também são parte da natureza em 

que trabalham. Assim, faz parte do que caracteriza a palavra “natureza” o fato de perceber a 

continuidade entre as pessoas e o seu ambiente. Além disso, a palavra “cultura” serve para 

realçar a diferença. Seguindo esta concepção, ressaltamos a importância da diversidade 

cultural e do conhecimento do outro como fator de aproximação entre os povos; no caso do 

Brasil e da Argentina, a cultura foi um elemento usado com a finalidade de fomentar e 

fortalecer as suas relações bilaterais.  

Nesse sentido, García Mérou afirma que a nacionalidade de um povo é constituída 

como se segue: 

 

No es simplemente la autonomía política y la separación geográfica lo que 
constituye una nacionalidad; son las tradiciones, la lengua, las creencias, las 
ideas, las costumbres, lo que forma, por decirlo así, el alma de un pueblo y 
caracteriza su propia individualidad. (GARCÍA MÉROU, 1900, p. 102) 

 

Sendo assim, entendemos que, na visão de García Mérou, a autonomia política e as 

fronteiras geográficas não são os únicos elementos que constituem a nacionalidade de um 

povo; ela é constituída por suas tradições, sua língua, crenças, ideias e costumes, isto é, pelos 

fatores culturais. Esses seriam, consequentemente, os elementos que formam, com caráter 

sólido, a identidade distintiva de uma nação. Em decorrência disso, nesta pesquisa reunimos 

as representações geradas em El Brasil Intelectual sobre o campo da cultura do Brasil.  

 

Quadro I – Juízos sobre o campo da cultura brasileira; El Brasil Intelectual: 

CAMPO DA CULTURA 

“mentalidad, tan brillante y tan cultivada”. (GARCÍA MÉROU, 1900, p. VI) 3 

“De todas las literaturas sudamericanas, ninguna es tan poco conocida entre nosotros 
como la del Brasil”. (GARCÍA MÉROU, 1900, p. 1)4 
“cultura literaria más sólida y original que la de las otras naciones sudamericanas”. 
(GARCÍA MÉROU, 1900, p. 18)5

 

                                                           

3
 Tradução do autor: “mentalidade, tão brilhante e tão cultivada”. (GARCÍA MÉROU, 1900, p. VI). 

4 Tradução do autor: “De todas as literaturas sul-americanas, nenhuma é tão pouco conhecida entre nós como a 
do Brasil”. (GARCÍA MÉROU, 1900, p. 1). 
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“La literatura del Brasil, en consecuencia, se reduce á un proceso de adaptación de las 
ideas europeas á la sociedad americana. Inconsciente en los tiempos coloniales, hoy ella 
trata de ser comprensiva; de la imitación servil de los primeros tiempos, ha pasado á la 
selección científica y literaria”. (GARCÍA MÉROU, 1900, p. 24)6 

“Una de las faces más interesantes de la intelectualidad brasilera es la del periodismo á 
que puede decirse han pertenecido por mayor ó menor tiempo, todos los hombres 
distinguidos de aquella nación”. (GARCÍA MÉROU, 1900, p. 415)7 

“El brillo general de la intelectualidad brasileira se refleja con inusitado esplendor en la 
vida política, en el parlamento, en la magistratura, en todos los órdenes de la sociedad. 
Casi ninguno de los hombres dirigentes que actúan en la escena pública lo he dicho ya, 
carece de una educación literaria sólida, desconoce las manifestaciones del espíritu 
artístico ó deja de penetrar á fondo las grandes cuestiones que agitan á su tiempo”. 
(GARCÍA MÉROU, 1900, p. 439)8 

 

Dentre os juízos de valor encontrados no El Brasil Intelectual referentes ao campo 

cultural, de acordo com o Quadro I, selecionamos aqueles que condensam as visões mais 

frequentes ao longo da obra e os analisamos de acordo com o contexto em que a obra foi 

lançada. 

Ao se referir à intelectualidade brasileira do início do séc. XX, García Mérou a retrata 

pela sua mentalidade brilhante e por ser cultivada, a qual, segundo ele, não poderia, portanto, 

devido à sua qualidade, continuar se restringindo ao contexto nacional. Todavia, a pesar da 

sua qualidade e da sua pluralidade, a intelectualidade brasileira ainda era pouco reconhecida 

no continente sul-americano, mais especificamente, na Argentina. Esse foi o motivo que 

impulsionou García Mérou a produzir El Brasil Intelectual, pois reconhecia que uma cultura 

                                                                                                                                                                                     
5 Tradução do autor: “cultura literária mais sólida e original que a das outras nações sul-americanas”. (GARCÍA 
MÉROU, 1900, p. 18). 
6 Tradução do autor: “A literatura do Brasil, em consequência, se reduz a um processo de adaptação das ideias 
européias à sociedade americana. Inconsciente nos tempos coloniais, hoje ela trata de ser compreensiva; da 
imitação servil dos primeiros tempos, passou a seleção científica e literária”. (GARCÍA MÉROU, 1900, p. 24). 
7 Tradução do autor: “Uma das faces mais interessantes da intelectualidade brasileira é a do jornalismo, a que se 
pode dizer que pertenceram por maior ou menor tempo, todos os homens distinguidos daquela nação”. 
(GARCÍA MÉROU, 1900, p. 415). 
8 Tradução do autor: “O brilho geral da intelectualidade brasileira se reflete com inusitado esplendor na vida 
política, no parlamento, na magistratura, em todas as ordens da sociedade. Quase nenhum dos homens dirigentes 
que atuam na cena pública, carece de uma educação literária sólida, desconhece as manifestações do espírito 
artístico ou deixa de penetrar a fundo nas grandes questões que agitam o seu tempo”. (GARCÍA MÉROU, 1900, 
p. 439) 
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literária tão sólida e original como a brasileira deveria receber destaque no cenário 

internacional. 

Apesar de no período Imperial a intelectualidade brasileira ter sido caracterizada pelo 

seu espírito de imitação, no período da República ela se destaca pelo amor à pátria e pela 

exaltação do potencial nacional frente ao estrangeiro, caracterizando-se e devendo ser 

reconhecida por sua seleção científica e literária de qualidade. 

Dessa forma, observa-se que, na visão de García Mérou, o Brasil possuía uma cultura 

literária sólida; no entanto, carecia, injustamente, da necessária divulgação internacional. 

Nessa visão, o Brasil caracterizava-se por ter intelectuais preparados nas principais áreas de 

conhecimento e por ter uma educação literária sólida em interação com as questões políticas e 

sociais do momento. García Mérou aponta que os intelectuais brasileiros, além de praticarem 

as artes, eram agentes sociais ativos envolvidos com a política e a educação; nesse sentido, a 

preocupação pelo contexto social e político transparecia em suas obras. 

 

3. Conclusões 

 

No contexto das relações bilaterais entre Argentina e Brasil, até o início do séc. XX, a 

cultura possuía pouca ou quase nenhuma influência. Segundo García Mérou, o fortalecimento 

dessas relações só seria possível, nesse início de século, através do mútuo conhecimento entre 

os dois países, o que embasou a concepção de El Brasil Intelectual. 

El Brasil Intelectual foi a obra que, no início do séc. XX, iniciou a construção de 

representações argentinas sobre o Brasil em um momento de relações harmônicas entre os 

dois países.Ao retratar o Brasil, García Mérou mostra respeito e admiração. No entanto, é 

questionável o caráter genuíno da visão de García Mérou, pois os juízos expostos ao longo da 

obra se baseavam nas visões de autores brasileiros presentes nas obras selecionadas por ele 

para compor a nomenclatura da intelectualidade brasileira. 

Com relação à intelectualidade brasileira do início do séc. XX, García Mérou frisa que 

ela se destacava pela qualidade e pela variedade da sua produção, mas assinala que a 

divulgação dessa produção ficava restringida ao contexto nacional. Ao escrever El Brasil 

Intelectual, García Mérou, além de divulgar o cenário intelectual e o potencial dos agentes de 
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cultura brasileiros, gerando representações sobre a identidade brasileira, visou a fomentar o 

estreitamento, com base na cultura, das relações entre Brasil e Argentina. 
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REPRESENTAÇÕES SOBRE O BRASIL DE ALUNOS DO CURSO DE PORTUGUÊS 

PARA ESTRANGEIROS 
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RESUMO: Primeiramente, neste artigo, visa-se expor o que são representações. A partir 
dessa exposição, especifica-se um dos objetos desta pesquisa: o estudo das representações 
sobre o Brasil, por parte de estrangeiros, divulgadas em textos jornalísticos publicados na 
internet. São representações contidas em textos que tratam sobre a Copa, sobre o turismo e, no 
geral, sobre aspectos simbólicos relativos ao Brasil. Foram analisados textos no formato 
eletrônico do jornal madrileno El País, na edição brasileira. A segunda questão abordada 
neste artigo é como analisar e discutir criticamente representações sobre o Brasil, propondo 
debates na sala de aula de um curso de português para estrangeiros. 
 
Palavras-chave: Representações. Ensino de português para estrangeiros. Turismo. 
 
 
1 Introdução 

 

O presente artigo tem o objetivo de expor as representações sobre o Brasil a partir de 

reportagens do jornalista correspondente do jornal El país, Juan Arias, e também de 

representações de alunos de um curso de português para estrangeiros – Nível básico – do 

Centro de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (CL/ FL/ UFG). 

As representações foram analisadas e discutidas durante as aulas do primeiro semestre de 

2014. As representações utilizadas para os debates são as percepções sobre o Brasil contidas 

em textos que tratam sobre a Copa, sobre o turismo e, no geral, sobre aspectos simbólicos 

relativos ao Brasil ou sobre experiências que são consequência de estadias feitas por 

estrangeiros neste país. Para entender sobre representações, parti de um capítulo do livro 

Sociologia e filosofia de Émile Durkheim (1970), segundo o qual as representações são 

construídas a partir das experiências que temos e que nos são repassadas na sociedade em que 
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vivemos. Relacionado às representações, há o conceito de cultura. Estes dois conceitos estão 

diretamente ligados, pois as representações são a expressão da cultura de um povo. Para 

conceituar o termo cultura, utilizei a definição de Peter Burke (2005), pela qual se pode 

definir cultura como tudo o que carregamos desde que nascemos e até mesmo antes de nascer.  

Os textos analisados foram os publicados entre janeiro e junho de 2014, contidos no 

formato eletrônico do jornal madrileno El país, na edição brasileira. Há também um 

documentário utilizado como dado para a análise de representações sobre o Brasil, cujo nome 

é Atlas Brasil, exibido no Discovery Channel. As representações foram analisadas e 

trabalhadas em sala de aula, especificamente na turma de português para estrangeiros 

oferecida no Centro de Línguas/ FL/ UFG. Nesta turma havia 15 alunos de diferentes 

nacionalidades (espanhóis, colombianos, peruanos, porto-riquenho, uma lituana, polonesas, 

uma coreana); eles vieram ao Brasil para estudar, ou porque se casaram com brasileiros, ou a 

trabalho. O tempo de estadia dos alunos é de, no mínimo, seis meses no país. A proposta do 

curso é ensinar a língua portuguesa do Brasil abarcando conteúdos culturais sobre o país, tais 

como história, geografia, costumes, músicas, danças, gastronomia e folclore. Os trechos a 

seguir, são os que foram retirados de El país e utilizados nas aulas para promover debates e 

análises sobre a cultura brasileira.  

 

2 Análise de dados e metodologia  

 

Para o significado de representações, utilizei o significado dado por Émile Durkheim; 

segundo ele, as representações são elaboradas através do fato social. Uma vez que esse fato 

ocorre, os indivíduos analisam-no e formam as representações sobre aquele objeto ou 

situação. As representações analisadas a seguir foram concebidas a partir de fatos sociais ou 

de assuntos, em relação aos quais alguém passa uma visão ou transmite a sua experiência; 

trata-se de assuntos relativos ao Brasil, no caso do nosso objeto de estudo. Esse sujeito, ao 

criar e difundir essas visões ou experiências assume-as e apresenta-as como verdadeiras.  

Para conceituar o termo cultura me apoiei no livro O que é História Cultural?, de 

Peter Burke, um professor de História da Cultura na Universidade de Cambridge e membro 

do Emmanuel College. A partir da leitura que fiz, obtive uma primeira definição de cultura; é 
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está: cultura é tudo o que carregamos desde que nascemos e até mesmo antes de nascer. Burke 

utiliza a definição de Geertz sobre cultura: 

 

(...) um padrão, historicamente transmitido, de significados incorporados em 
símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressas em formas 
simbólicas, por meio das quais os homens se comunicam, perpetuam e 
desenvolvem seu conhecimento e suas atitudes acerca da vida. (BURKE, 
2005, p. 52) 

  

Assim, cultura seria a herança de costumes e práticas, como, por exemplo, o fato de os 

homens trabalharem fora de casa e as mulheres trabalharem em casa cuidando da educação 

dos filhos. As formas simbólicas que foram citadas seriam as leis, a arte, a ciência, as quais 

são as bases da sociedade. Burke (2005, p. 43) remete a Edward Tylor em um segundo 

conceito de cultura, segundo o qual cultura é “(...) o todo complexo que inclui conhecimento, 

crença, arte, moral, lei, costume e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como 

membro da sociedade”. Esse seria o sentido etnográfico de cultura, o qual completaria o 

conceito citado anteriormente. 

 Conclui-se que o termo cultura abarca tudo o que se recebe desde a educação familiar 

até a educação escolar e durante o convívio em sociedade. As crenças, danças, hábitos, leis, o 

modo de tratar as pessoas – tudo – englobam a cultura, a qual é, portanto, um sistema de 

concepções herdadas historicamente. 

Os fragmentos que foram recopilados para a discussão e análise em sala de aula são de 

reportagens do jornal El país, em versão eletrônica e na edição brasileira do jornal. O 

fragmento a seguir aborda a visão de um jornalista que vive no Brasil e que não apoia as 

manifestações de protesto durante a Copa.  

 

Não apoio, não compartilho e não vestirei preto em dia nenhum de jogo do 
Mundial. Quero que a Copa aconteça da melhor forma. Não vou torcer 
contra, até porque o que já tinha que ser gasto, roubado, já foi. Se fosse para 
protestar, que tivesse sido feito antes. Eu quero mais é que quem chega de 
fora, veja um Brasil que sabe receber, que sabe ser gentil. Quero que quem 
chegue, queira voltar. Quero ver um Brasil lindo. Meu protesto contra a 
Copa será nas eleições. Outra coisa, destruir o que temos hoje, não mudará o 
que será feito amanhã. (CIFUENTES, 2014) 
 



 

 

358 

A representação sobre a Copa como um momento de festa e não de reivindicações e protestos não 

foi compartilhada pelos alunos da turma de português para estrangeiros. Um aluno espanhol expôs a 

seguinte opinião: 

Oposto ao exposto no trecho anterior acho que os protestos deveriam continuar durante a 
Copa e, assim, ser mais visíveis. A denúncia social é mais importante que a imagem que 
os estrangeiros podem ter. (Aluno 01, 2014). 
 

 Os alunos concordam com a opinião de que tem que haver manifestações para que haja melhorias, 

não se importando com a visão que os turistas estrangeiros terão do Brasil e, sim, com a ideia de que o país 

tem que melhorar. Os alunos também foram questionados através do texto a seguir, no qual o autor Francho 

Barón explica que a educação no Brasil não tem nada a ver com a Copa do Mundo e as Olimpíadas: 

 

O que a educação tem a ver com a Copa do Mundo? O Brasil é um país 
capaz de organizar um Mundial e uma Olimpíada e oferecer ao mesmo 
tempo uma educação de qualidade. Se não temos uma boa educação, é por 
outros motivos (não por causa do Mundial). (BARÓN, 2014). 

  

Todos os alunos concordaram que a Copa não é a razão do Brasil não ter uma boa educação. Mas 

afirmam que o certo é que o país invista mais em educação e não eleja políticos corruptos. Admitem que, em 

seus países, há corrupção, mas que no Brasil a população começou a reivindicar agora. O Brasil 

impressionou os alunos por conter belezas que estes não pensavam que existissem. O Estado de Goiás, 

pouco conhecido entre a maior parte dos alunos estrangeiros antes de chegarem a este estado, atraiu esses 

alunos por ser diferente das imagens geralmente veiculadas na mídia; um exemplo das representações 

tópicas encontra-se no seguinte fragmento retirado de uma reportagem: 

 

O chamado país da bola era também o do samba, das garotas de Ipanema, da 
alegria e da preguiça tropical. E do atraso. Um país como o que as 
propagandas de roteiros turísticos mundiais apresentam às vezes. (ARIAS, 
2014) 

 

O autor usa de sua ironia para representar a imagem do Brasil no exterior. Ao 

apresentar esse trecho, os alunos concordaram com que antes de pensarem em morar, estudar 

ou trabalhar no país, eles assumiam essas representações com verdadeiras. Uma aluna 

colombiana deu a seguinte opinião: “Eu sempre pensava no Brasil e lembrava só do Rio, não 

conseguia pensar em outras coisas, agora vejo um Brasil cheio de oportunidades, com grana. 
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Aqui as pessoas pagam e dão valor às ideias, à criatividade, isso é diferente do meu país” 

(Aluno 02, 2014). A valorização da mão de obra é uma das questões que a aluna não 

imaginava, pois o país do atraso, tal como foi assinalado pelo jornalista Arias, era a 

representação que todos tinham. 

Para a pesquisa também foi exibido um documentário intitulado Atlas Brasil; após 

isso, foi repassado um questionário (Anexo A) com perguntas sobre representações contidas 

no documentário. Em sala, fizemos um debate sobre o conteúdo do documentário. No quadro 

abaixo, apresentei as perguntas feitas no questionário e fiz uma síntese das respostas dos 

alunos. 

 

Perguntas Respostas 

O brasileiro é notoriamente afetuoso, 

alegre e motivado. 

A resposta foi unânime: o brasileiro é o 

povo mais afetuoso e alegre que os 

estrangeiros já conheceram. Aqui, 

sempre há muitas festas e as pessoas são 

empenhadas em oferecer a melhor 

estadia para os turistas.  

Ninguém joga futebol como o brasileiro. Os brasileiros têm um jeito peculiar de 

jogar, o qual encanta todos. Alguns 

veem no futebol a única opção de 

melhorar a vida. 

Famosos pela sua beleza, os brasileiros 

estão também entre os maiores adeptos à 

cirurgia plástica. 

A mulher brasileira é muito bonita. Mas 

há exageros como, por exemplo, a 

prótese de silicone; geralmente o hábito 

é exagerado em comparação com a 

freqüência dessa prática nos países de 

origem dos alunos. 

Quais são os elementos (música, comida, 

religião e hábitos) que você associa à 

cultura brasileira? 

O estilo musical mais citado foi o 

samba, seguido do sertanejo. As 

comidas que são associadas ao Brasil 

são a feijoada, o churrasco e o pão de 
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queijo. A religião associada ao Brasil é o 

catolicismo. Os hábitos com que 

identificam um brasileiro são: gostar 

muito de festas, dançarem muito, comer 

muito feijão, estar sempre de bom 

humor. 

Você concorda com o documentário, 

quando ele diz que o samba é o símbolo 

musical da identidade brasileira? 

Todos concordaram que o samba é o 

símbolo musical que identifica o Brasil, 

mas a partir do momento em que 

interagem com os brasileiros percebem 

que não é só esse. 

  

Os textos discutidos em sala de aula foram elaborados por escritores – sobretudo 

jornalistas – estrangeiros, mas que vivem o seu dia-a-dia com contato com brasileiros e que, 

consequentemente, possuem uma visão em princípio fundamentada sobre o Brasil. Os alunos 

também fizeram o que os jornalistas fazem; expuseram as representações que tinham sobre o 

Brasil quando chegaram ao país e, depois, perceberam como elas haviam mudado. A 

experiência dos alunos a partir do documentário e dos textos sobre o Brasil foram positivas, 

pois as representações que tinham modificaram-se e, assim, foi possível conhecer mais a 

cultura do país que escolheram para estudar, trabalhar e construir uma nova vida. 

 

3 Conclusão 

 

O intuito desta pesquisa foi contrastar as representações de reportagens sobre o Brasil 

com a de alunos estrangeiros de um curso de português. Após o término das aulas, pôde-se 

perceber que representações sobre o Brasil, tais como “Brasil um país de festa”, “um país de 

riquezas naturais”, “país de comida exótica” e “país extremamente burocrático”, “um país de 

samba” foram sendo modificadas, tanto pelos debates desenvolvidos em sala de aula em 

relação a motivos da cultura brasileira, quanto pelo contato com brasileiros que não moram 

no Rio de Janeiro e que expressam senhas de identidade regionais.  
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 As representações que os alunos tinham sobre o Brasil foram sendo alteradas ao longo 

do curso de português para estrangeiros mediante as reflexões e os debates gerados na sala de 

aula a partir de textos, vídeos e músicas, e mediante as vivências dos alunos no seu dia-a-dia. 

O Brasil passou a ser um país válido para o desenvolvimento profissional, um país que tem 

grande diversidade cultural autóctone e que, ao mesmo tempo, mantém muitos nexos com as 

identidades dos países dos alunos. Além disso, o Brasil foi enxergado como um país que luta 

por melhorias e que se manifesta contra a corrupção. Essas representações tornaram-se as 

novas visões que os alunos estrangeiros da turma com a qual se desenvolveu a pesquisa 

adquiriram ao começarem a conhecer com mais profundidade a cultura brasileira. 

 A partir da pesquisa realizada, conclui-se que as possibilidades de desconstrução das 

representações tópicas sobre a identidade nacional brasileira estão proporcionalmente 

relacionadas à amplidão do contato dos estrangeiros com a pluralidade da cultura brasileira e 

à dimensão da reflexão crítica e da discussão sobre essa cultura. Em um momento em que o 

Brasil se destaca por sediar grandes eventos e por proporcionar oportunidades de trabalho e 

crescimento profissional a imigrantes estrangeiros, criou-se uma circunstância idônea para a 

modificação, e a consequente e necessária aproximação à realidade, das representações do 

país no exterior. 
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Depoimentos 
Aluno 01 – Depoimento de um aluno espanhol do Curso de Português para estrangeiros, 
Nível básico, do Centro de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás; 
primeiro semestre de 2014. 
 
Aluno 02 – depoimento de um aluno colombiano do Curso de Português para estrangeiros, 
Nível básico, do Centro de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás; 
primeiro semestre de 2014. 
 
5 Anexos 

· Anexo A 

Questionário sobre o documentário Atlas Brasil 
 

01. Ao longo do documentário, alguns juízos de valor foram expostos. Devido a isso, 

selecionamos algumas frases que explicitam essas representações. Assim, a partir das frases 

abaixo, e em relação a cada uma delas, (1.) comente o significado das mesmas para você, (2.) 

responda se concorda com o enunciado por elas e (3.) expresse qual é a sua opinião sobre os 

temas abordados. 

a) “O brasileiro é notoriamente afetuoso, alegre e motivado”. (2’48’’) 

b) “Ninguém joga futebol como o brasileiro”. (16’40’’) 

c) “Famosos pela sua beleza, os brasileiros estão também entre os maiores adeptos à 

cirurgia plástica”. (22’49”) 

02. Quais são os elementos (música, comida, religião e hábitos) que você associa à cultura 

brasileira? 

03. Você concorda com o documentário, quando ele diz que o samba é o símbolo musical 

da identidade brasileira? 

04. De acordo com a sua opinião, por que apenas Manaus, Salvador, Brasília, São Paulo e 

Rio de Janeiro foram abordados no questionário?  

05. Qual é a sua opinião sobre as representações expostas no documentário? Antes de vir 

ao Brasil, compartilhava dessas opiniões? Agora que já está morando no Brasil, continua 

achando o mesmo ou algo mudou? 

---------ooOoo--------- 
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A IMPLANTAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES NO BRASIL REPUBLICANO: 

ARQUITETURA, MEMÓRIA E IDEOLOGIA 

 
 

Welliton Martins BINDANDI (UNEMAT)1 
Olimpia MALUF-SOUZA (UNEMAT)2 

Fernanda Surubi FERNANDES (IFMT/UNEMAT)3 
 
 
RESUMO: Neste trabalho pretendemos analisar o funcionamento histórico-ideológico da 
implantação dos Grupos Escolares no Brasil, na Primeira República (1889), a partir da análise da 
arquitetara do “Grupo Escolar Esperidião Marques” em Cáceres-MT. Nosso objetivo foi 
entender os modos de edificação dessa escola proveniente das escolas modelos, os chamados 
Grupos Escolares, e ver em sua essência as marcas históricas e ideológicas que 
instaura/instauram na sua edificação a partir de uma análise discursiva.  
 
Palavras-chaves: Análise de Discurso. Brasil Republicano. Grupo Escolar. 
 
 
1 Introdução 

 

Este trabalho tem por objetivo compreender os processos de instalação da educação 

escolar, na Primeira República (1889 a 1930), através da análise dos sentidos que instituíram os 

grupos escolares. Pretendemos, assim, dar visibilidade aos ideais republicanos em relação à 

implantação dos Grupos Escolares no Brasil, especialmente, o Grupo Escolar “Esperidião 

Marques”, em Cáceres-MT, pelas leituras de documentos e do aspecto arquitetônico em que 

essas escolas funcionam. 

A análise da arquitetura dos edifícios que abrigam os grupos escolares traz-nos o 

funcionamento de uma memória histórica da educação brasileira, cuja ideologia implantou com a 

República. Nesse período, as escolas públicas passaram a funcionar em edifícios próprios, que 

foram construídos a partir das primeiras décadas do novo regime, o republicano. Esses edifícios 

acompanham em suas arquiteturas as tendências do movimento, atribuindo à educação um 

                                                           
1 Mestrando em Linguística pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Cáceres-MT, Brasil. E-mail 
welliton.m.bindandi@gmail.com.  
2 Professora Doutora do Programa de Mestrado em Linguística da UNEMAT e orientadora. Cáceres-MT, Brasil. E-mail 
olimpiamaluf@gmail.com.  
3 Professora Mestre coorientadora. Cáceres-MT, Brasil. E-mail: fernandasurubi@gmail.com.  
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espaço necessário para a reforma social, sustentada pelo novo regime político, como forma de 

modernização do país. 

Com este propósito é que surgem os chamados Grupos Escolares, cujo objetivo é o de 

expandir a educação popular no Brasil, importado dos países europeus e dos Estados Unidos, no 

final do século XIX, modelos de organização escolar com o intuito de implantá-los nas principais 

cidades polos do Brasil. 

Nesse sentido, o primeiro grupo escolar foi implantado no Estado de São Paulo, em 1893, 

e logo se expandiu para diversas cidades do Brasil, com o intuito de unificar a educação 

popular4. Segundo Reis5 (2006, p. 45), a “[...] criação dos grupos escolares surgiu no interior do 

projeto político republicano de reforma social e de difusão da cultura popular”.  

Com a Proclamação da República, que marca o rompimento com o antigo regime, a 

Monarquia, inicia-se uma busca por modelos de gestão, diferenciados do antigo, instalando uma 

nova estrutura administrativa, com características que representassem os novos ideais políticos, 

na tentativa de estabelecer, diante desse novo ideário político que iniciava, uma relação de poder 

e domínio, que marcasse sua plenitude. 

Nessa direção, observamos que as primeiras arquiteturas escolares foram de caráter 

monumental6, ou seja, as escolas foram implantadas com a finalidade de enaltecer a ação do 

poder do novo regime, a República, e é esse caminho que queremos percorrer, analisando como 

esses monumentos escolares, erguidos pelo poder republicano, marcavam/marcam uma ideologia 

imanente de reforma social, visando a formar homens para a administração do país. 

 

 2 Arquitetura: material simbólico 

 

Ao optarmos pela compreensão dos funcionamentos histórico-ideológicos de implantação 

dos grupos escolares, propomo-nos dar visibilidade às discursividades que se constituíram em 

                                                           
4 Até a implantação dos grupos escolares haviam salas de aulas pulverizadas pelas cidades, geralmente na casa de 
professores leigos. Assim, o propósito do grupo é juntar em um só espaço os estudantes brasileiros. 
5 Rosinete Maria dos Reis – UFMT - Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.21, p. 44 - 51, mar. 2006 - ISSN: 1676-
2584. Disponível em http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/21/art05_21.pdf. 
6 Tomamos a palavra monumento/documento para referir às edificações arquitetônicas da República a partir do que 
preconiza Le Goff (2003) “O documento é uma coisa que fica, que dura, é o testemunho, o ensinamento (para evocar a 

etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados desmistificando-lhe o seu significado aparente. O 
documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro voluntária ou 
involuntariamente - determinada imagem de si próprias”. 
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torno dos documentos e da arquitetura dos edifícios dos primeiros Grupos. Esses funcionamentos 

decorrem da memória de arquivo (aqui tomados na forma de documentos e da arquitetura), que 

continua a produzir efeitos de sentido na atualidade. Nessa direção, analisar o grupo enquanto 

uma instituição máxima de representação social da República é tomá-lo como um aparelho 

ideológico de Estado7, que implanta e faz circular os sentidos atribuídos por essa forma de 

governo à instituição escolar e às modalidades de ensino ali praticadas, através de um 

saber/poder hegemônico do Estado Republicano. 

Nessa direção, tomamos a escola do período da Primeira República enquanto um material 

simbólico, tanto em seus documentos oficiais quanto na sua estrutura arquitetônica, pois, através 

desses materiais, podemos compreender e dar visibilidade aos modos como o funcionamento 

histórico-ideológico dos ideários republicanos se impõem para a educação, a começar pela 

construção dos prédios, que têm caráter monumental, ou seja, as condições materiais de 

produção dos sentidos e, consequentemente, dos sujeitos. 

Assim, a análise dessas materialidades nos possibilita compreender o funcionamento de 

uma memória instituída, que está presente na arquitetura escolar, que tomamos aqui como uma 

memória de arquivo, que, juntamente com os documentos oficiais de criação dos Grupos, teve o 

propósito de institucionalizar os sentidos instalados pela República. Nessa direção, Orlandi 

(2006) afirma que todo dizer se constitui através da memória, pois é pelo interdiscurso que a 

memória se presentifica. 

Nessa direção, podemos observar todo essa caráter monumental a partir da imagem 

abaixo da “Escola Estadual Esperidião Marques”, que abrigou na sua origem o antigo “Grupo 

Escolar Esperidião Marques”, e que coloca toda uma discursividade em funcionamento segundo 

seu modo de edificação. 

 

                                                           
7 Os aparelhos ideológicos de Estado (AIEs) foram teorizados por Althusser (1970) e dizem respeito aos modos como a 
instituição escolar funciona enquanto um campo da inserção do sujeito na ideologia dominante, funcionando como um 
espaço de poder organizado, institucionalizado para a manutenção dessa ideologia. Nessa direção, os AIEs não são 
determinados apenas pela ocupação de um lugar instituído na sociedade, mas funciona também enquanto prática, sendo 
a escola, um dos aparelhos mais dominantes do Estado. 
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Dar atenção especial à arquitetura dos Grupos Escolares, implantado no Brasil republicano, 

é dar visibilidade aos modos como a ideologia do Estado se espalha em todo o território 

nacional. Nessa direção, Souza (1998), ao caracterizar os primeiros grupos escolares do Estado 

de São Paulo, surgidos nos ideais da nova República, diz que: 

 

Estes edifícios puderam sintetizar todo o projeto político atribuído à educação 
popular: convencer, educar, dar-se a ver! O edifício escolar torna-se portador de 
uma identificação arquitetônica que o diferenciava dos demais edifícios 
públicos e civis ao mesmo tempo em que o identificava como um espaço 
próprio, lugar específico para as atividades de ensino e do trabalho docente. Na 
arquitetura escolar encontram-se inscritas, portanto dimensões simbólicas e 
pedagógicas (SOUZA, 1998, p. 123). 

 

Dessa forma, vemos que os edifícios dos grupos escolares, no inicio do regime 

republicano, tornou-se um símbolo, um ícone da nova política implantada, uma vez que 

carregava uma marca própria, um “[...] sinal da diferença que se pretendia instituir entre um 

passado de trevas, obscurantismo e opressão, e um futuro luminoso em que o saber e a cidadania 

se entrelaçariam trazendo o Progresso” (CARVALHO, 1989, p. 23). 

Os republicanos, atravessados pelas ideias iluministas, tinham-se a pretensão de marcar, 

pela arquitetura dos grupos escolares, um símbolo de poder entre a sociedade. Assim, o aspecto 

arquitetônico monumental das construções dessas escolas públicas tinha a pretensão não apenas 

de criar um ambiente para educar, mas também um marco do Estado. 
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 Desse modo, essas arquiteturas instituem-se como um símbolo de poder, pois surgiu com 

a intenção de reforma social e, ao mesmo tempo, simbolizam a modernidade, o surgimento de 

novos pensamentos, novos ideários, que fossem capazes de trazer em seu movimento, o 

desenvolvimento do país. Vemos a marca dessa política materializado na própria arquitetura, 

como mostra a imagem abaixo, o símbolo do poder vigente arquivado na arquitetura (Brasil 

Republicano). 

                 

 

 

 

A sequência discursiva, “ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL / 15 DE NOVEMBRO DE 

1889”, arquivado nos frontões da escola, traz em seu funcionamento uma memória de arquivo, 

pois, através dela, temos acesso a um momento da história, o da Proclamação da República no 

Brasil, em 15 de novembro de 1889. 

  

Essa marcação não é trivial, pois assegura, pela presença do Estado no 
município, o funcionamento de uma ideologia posta, produzindo efeitos sobre 
os sujeitos, efeitos esses que concretizam diante de uma 
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arquitetura/monumental, da qual emana o poder e a soberania de um sistema 
politico corrente e dominante (BINDANDI, 2012). 

 
Desse modo, ao lançarmos um olhar analítico para o espaço destinado aos grupos 

escolares, remetemo-nos aos sentidos instalados por um período, o da República, que, 

apresentando uma linguagem arquitetônica monumental, dá visibilidade aos funcionamentos 

histórico-ideológicos que foram se instalando pela história. Olhar discursivamente, então, para a 

arquitetura dos grupos escolares é oficializar um olhar para a discursividade que a República 

implantou no Brasil.  

Tomar o material discursivamente, o Grupo Escolar, é colocar a linguagem em sua 

exterioridade, uma vez que essa ação nos possibilita compreender: 

 
[...] a maneira como a linguagem está materializada na ideologia e como a 
ideologia se manifesta na língua [...], [pois] [...] a materialidade específica da 
ideologia é o discurso e a materialidade do discurso é a língua, trabalhando a 
relação língua – discurso – ideologia. [...] não há discurso sem sujeito e não há 
sujeitado sem ideologia [...]. [...] o discurso é o lugar que se pode observar essa 
relação entre a língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz 
sentidos por/para os sujeitos (ORLANDI, 2010, p.16-17). 

  

 Nesse sentido, os grupos escolares não surgiram apenas com o objetivo de acabar 

com o analfabetismo no Brasil, mas também, propagar os ideais republicanos e assegurar o lugar 

da classe dominante, construindo pensadores e futuros representantes do Estado. Portanto, 

estamos falando da voz do Estado, dos processos de individualização, onde os sujeitos se 

submetem a uma dada ideologia, assujeitando-os. 

 

3 Conclusão   

 

As reflexões aqui tecidas proporcionam uma visualização das transições sofridas pela 

educação pública brasileira no período da República. Observamos a implantação de um novo 

sistema educacional posto em funcionamento, através do discurso republicano, sendo expandido 

em território nacional, formando elites e pensadores dentro de uma ideologia imanente, que se 

tornaria a base das ideias da sociedade brasileira, acelerando, com isso, o fortalecimento dos 

modos de produção capitalista, através dos crescentes processos de urbanização e de 

industrialização. 
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Compreender o funcionamento histórico, político e ideológico da escola primária no 

período republicano implica conhecer suas vertentes de significações, dando-nos a conhecer e 

colocar em questão os sentidos que circunscrevem estas instituições de ensino. 
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A REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO DEFICIENTE PELA MÍDIA E OS 

EFEITOS DE SENTIDO ENTRE O VERBAL E O NÃO VERBAL, QUE AS 

IMAGENS QUE CIRCULAM ACERCA DA DEFICIÊNCIA FÍSICA, 

PRODUZEM POR/PARA OS SUJEITOS 

 
 
Patrícia Aparecida da SILVA (UNEMAT)1 

Olimpia MALUF-SOUZA (UNEMAT)2 
 
 

RESUMO: A proposta de trabalho é analisar as imagens que circulam pela mídia que 
instituem o lugar do deficiente. Nosso gesto de leitura passa, inicialmente, por uma 
seleção de textos sobre a história do deficiente; em seguida, à análise das imagens. A 
fundamentação teórica é a Análise de Discurso, de Michel Pêcheux, na França, e Eni 
Orlandi, no Brasil. Esta posição teórica permite-nos produzir gestos de interpretação 
que tomam a instalação da imagem para a deficiência como acontecimento discursivo. 
Estas imagens expressam a desresponsabilização do Estado e da sociedade para com o 
deficiente, pois atribuem a condição de acesso a ele próprio. 
 
Palavras-chaves: Sujeito-deficiente. Linguagem verbal. Não verbal. Acontecimento 
discursivo. 
 
 
1 Introdução 
 

 

O presente trabalho tem como proposta analisar as imagens que circulam nas 

mídias, pelas campanhas públicas, enquanto modos de instituir o lugar do sujeito 

deficiente. O dispositivo teórico é o da Análise de Discurso (AD) de linha materialista, 

iniciada nos anos 60 por Michel Pêcheux, na França, e ampliada por Eni Orlandi, no 

Brasil. Ao assumirmos essa posição teórica, produzimos, sobre as imagens que instalam 

sentidos para a deficiência, gestos de interpretação que tomam esses modos de dizer o 

deficiente como acontecimentos discursivos. 

                                                           
1Mestranda em Linguística pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), campus de Cáceres-
MT. E-mail: patrícia_rogeriofilho@hotmail.com 
2Doutora em Linguística e professora do curso de Letras e do programa de pós-graduação em Linguística 
da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), campus de Cáceres-MT. E-mail: 
olimpiamaluf@gmail.com 
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Um recuo histórico da deficiência nos permite perceber que desde a era 

medieval o deficiente era visto por duas vertentes: a rejeição e eliminação sumária, de 

um lado, e a proteção assistencialista e piedosa, de outro. Nas sociedades primitivas, o 

infanticídio era praticado como forma de seleção natural, pois, qualquer criança que 

nascia com deformações era imediatamente morta, pois “[...] não havia lugar para a 

deficiência porque, simplesmente, não havia capacidade para lidar com ela” (VEIGA, 

2006, p. 22). 

Na antiga Grécia, o povo de Esparta apresentava uma prática de seleção 

biológica ao banir as crianças mal formadas ou deficientes, por não se enquadrarem nos 

padrões estabelecidos, sendo abandonadas nas encostas das montanhas. Esta atitude de 

aniquilação só foi suprimida com a evolução da sociedade, mesmo sendo competência 

do Estado grego proteger os pobres, os miseráveis e a pessoa com deficiência. O 

filósofo grego, Aristóteles, apontava caminhos distintos aos desamparados, afirmando 

que “[...] é mais fácil ensinar a um aleijado a desempenhar uma tarefa útil do que 

sustentá-los como indigentes” (AMOEDO, 2002, p.31). Desse modo, o pensamento do 

filósofo foi um dos primeiros a demonstrar uma visão inclusiva da participação da 

pessoa com deficiência na sociedade3. 

A Idade Média caracterizou-se como um período de controvérsia para a pessoa 

com deficiência, invariavelmente sujeita às oscilações da sociedade, ora a acolhendo 

piedosamente, ora reservando-lhe maus tratos. A visão supersticiosa vigente colaborou 

para a ameaça, para a perseguição e, até mesmo, para a eliminação dos deficientes 

durante o período da Inquisição, pois havia uma relação causal entre demonologia e 

anormalidade. Assim, os deficientes eram julgados, perseguidos e, muitas vezes, 

assassinados em razão de acreditarem que possuíam espíritos maléficos4.  

Os séculos XVII e XVIII foram anos de mudança em vários níveis, pois, se 

iniciou um novo período, de atitudes filosóficas e antropológicas, com o aparecimento 

                                                           
3Este gesto corrobora a constituição de um imaginário que institui o deficiente como aquele que pode se 
tornar útil para a sociedade, assim, percebemos, a historicização dos sentidos que se atualizam, tomam 
corpo na atualidade, como veremos nas imagens analisadas. 
4

 Na idade média, a deficiência física, por exemplo, era vista como um pecado ou castigo decorrente de 
um erro cometido pelos pais ou família, que possuíam crenças sobrenaturais e demoníacas (LOPES, 
1997). 
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das teses humanistas e iluministas, que proporcionaram um novo modo de olhar para a 

deficiência. Dessa maneira, o campo das ciências medievais, que se sustentavam na 

lógica formal, cedeu lugar a novas concepções baseadas na razão. 

Nessa direção, os princípios humanistas produziram uma renovação dos valores 

entre eles, o reconhecimento e o respeito pelas diferenças individuais, que conduziram 

para um novo entendimento sobre a pessoa com deficiência (AMUEDO, 2002). 

Grandes também foram os avanços nos estudos sobre a deficiência, que passou a ser 

considerada uma patologia, que necessitava de cuidados, de tratamento e de 

procedimentos médicos específicos e adequados. Mas, mesmo toda essa mudança não 

demoveu a sociedade de práticas protecionistas e segregativas, que prevaleceram no 

decorrer de todo o século XIX, mantendo essas pessoas isoladas do convívio social, em 

instituições localizadas fora do perímetro urbano. Assim, do ponto de vista social, a 

realidade da deficiência não sofreu grandes alterações (LOPES, 1997; FONSECA, 

1999). 

Desse modo, o acesso à educação e ao emprego, ainda que incentivado por 

políticas sociais inclusivas, continuou (o acesso) a ser extremamente dificultado pela 

existência de barreiras calcadas em diversas configurações. Esses diversos 

impedimentos, tanto de ordem pessoal quanto social, são organizados em torno das 

significações atribuídas ao deficiente/à deficiência, instalando processos pouco 

coerentes e coincidentes com o seu entendimento atual. 

Nesta direção, a posição do Estado para com o deficiente/a deficiência tomou 

um caminho que pensa a inclusão como produtividade, pois, em uma sociedade 

capitalista, o sujeito só se integra se for produtivo. Assim, condições de trabalho, 

legislações e regulamentações foram criadas, visando, para além da necessidade pessoal 

de inclusão do deficiente, colocá-lo no mercado de trabalho. Contudo, a proposição do 

Estado em garantir vagas em empresas para os deficientes exige toda uma adaptação no 

espaço de trabalho, o que tem implicado em uma resistência por parte das empresas 

quanto dos próprios deficientes, uma vez que a falta de acessibilidade acaba por 

interferir na produtividade esperada. Dessa maneira, é necessária toda uma 

condição/adaptação dos meios para que este processo se realize com eficácia. 
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Todo o processo daí decorrente instalou sentidos de segregação e de abandono 

que instituíram o deficiente/a deficiência como lugar da incapacidade e da ausência de 

responsabilidade, em razão de não se esperar qualquer atitude de compromisso para 

com o outro, dada a sua incapacidade e incompetência. São sentidos que acabaram por 

fazer escopo sobre as leis, pois era vetado ao indivíduo classificado como deficiente 

cuidar dos seus próprios bens. 

Da Idade Média aos dias atuais, muitas coisas mudaram em relação aos direitos 

das pessoas deficientes, principalmente com a promulgação da Declaração da 

Assembleia Geral da ONU, de 1975, que passa a assegurar uma série de direitos para as 

pessoas com deficiência, apesar de ainda tomar o conceito de deficiência pelo de 

incapacidade. 

 Dessa maneira, os instrumentos que já vinham sendo utilizados – cadeira de 

rodas, bengalas, sistema de ensino para surdos e cegos, dentre outros – foram também 

se aperfeiçoados. A sociedade, não obstante às sucessivas guerras, organizou-se 

coletivamente para enfrentar os problemas e para melhor atender a pessoa com 

deficiência. 

Registra-se que o movimento de conscientização da necessidade dos deficientes 

foi iniciado na Europa, por volta de 1902 a 1912, através da instalação e organização de 

instituições voltadas para preparar a pessoa com deficiência. 

Levantaram-se fundos para a manutenção dessas instituições, havendo uma 

preocupação crescente com as condições dos locais onde as pessoas com deficiência se 

abrigavam, dando mostras de que precisavam participar ativamente do cotidiano e 

integrarem-se na sociedade. 

No Brasil, um pouco mais tardiamente, deu-se o mesmo movimento, sobretudo, 

com as políticas de inclusão da pessoa com deficiência, ocorridas em meados do século 

XX até os dias atuais. O fato é que as políticas governamentais, implantadas para 

garantir a inclusão do sujeito deficiente, acabaram por instituir sentidos que, 

constituídos por funcionamentos histórico-ideológicos do/da deficiente/deficiência, 

fizeram funcionar, em maior ou menor grau, uma memória que faz eco na história de 

rejeição, de abandono e de assistencialismo, reservado a esse público. 
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Nessa direção, parece-nos necessário compreender como o sujeito deficiente 

foi/é significado pelas políticas públicas brasileiras, para, enfim, analisarmos os sentidos 

instalados pelas imagens que fazem circular sentidos para o deficiente/a deficiência, e 

que dizem do acesso, da relação de pertença, enfim, dos modos de sua inclusão/exclusão 

social. 

 
2 Desenvolvimento 
 

A ausência de políticas públicas governamentais de acessibilidade faz com que o 

sujeito deficiente cadeirante e o surdo, se constituam como o sujeito da ineficiência, da 

dependência, da exclusão, como será analisado nas imagens. Não obstante a presença 

das cores, que corroboram os sentidos produzidos nestes espaços imagéticos, instalando 

sentidos outros para o sujeito deficiente no social.  

A cor vermelha (a cor mais recorrente nas imagens publicitárias), segundo a 

Semiótica, representa a vida, a força, o poder, mas ao mesmo tempo traz os sentidos de 

guerra, de luta, de enfrentamento. Os sentidos ambivalentes da cor vermelha, na forma 

de algo que ata o sujeito deficiente, marcando, dessa forma, as guerras diárias, os 

conflitos, as situações de batalhas que o deficiente tem de enfrentar cotidianamente. 

Assim, para a pessoa com deficiência viver em sociedade, construir seu espaço e marcar 

a sua história é necessário que ele supere as condições adversas a que é constantemente 

exposto e que enfrente os descasos e omissões dos governantes. 

 A cor vermelha, marcada historicamente pelas posições revolucionárias e 

transformadoras, em contraste com a cor branca, remete o sujeito deficiente a uma 

situação de constante apelo à vida, ao futuro, a uma posição de luta. Contrariamente, cor 

preta, de acordo com a cromatografia política, faz rememorar o fascismo, os 

conservadores, a “direita” brasileira (ORLANDI, 2009), pois, historicamente associa-se 

à ideia de mal, de demoníaco, uma vez que contraria ou retarda o plano da evolução, 

desejado pelo poder divino, assim, o preto evoca, segundo Chevalier e Gheerbrant 

(2009), aquilo a que os hindus chamam de a Ignorância, a diabólica serpente-dragão das 

mitologias, sendo necessário ao homem vencê-la em si mesmo para assegurar sua 

própria metamorfose, mas, por ser a representação do mal, a cor preta trai o homem a 

cada momento, sendo-lhe difícil escapar de sua simbologia. 
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Para a discussão da injunção entre o verbal e o não verbal na constituição dos 

sentidos sobre a deficiência/o deficiente, a partir das imagens que circularam/circulam 

na mídia e nas campanhas públicas sobre a pessoa com deficiência, tomamos as 

imagens como acontecimentos discursivos5 que instalam, por si só, sentidos para o 

deficiente/a deficiência. 

Nessa direção, a imagem sobre o deficiente instala, enquanto acontecimento 

discursivo, sentidos que se atravessam de uma memória que inscreve/filia o deficiente 

em um dado funcionamento discursivo ditado pelo Estado, ou seja, aquele que o 

individua, pelas suas diferenças, enquanto aquele que necessita de atendimentos 

especiais (nas filas, nos assentos, nos estacionamentos, etc.). 

Nesse entendimento, ativa-se uma memória discursiva, que possui, segundo 

Orlandi (2009, p.30), características particulares quando pensada em relação ao 

discurso, ou seja, é tratada como interdiscurso: “[...] aquilo que fala antes, em outro 

lugar, independentemente, [...] 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”. 

Nesta direção, a autora afirma que  

 
[...] o interdiscurso determina a formação discursiva, dissimulando na 
transparência do sentido, a objetividade material contraditória do 
interdiscurso que a determina. O interdiscurso é irrepresentável. Ele é 
constituído de todo dizer já-dito. Ele é o saber, a memória discursiva. 
(ORLANDI, 2006, p.18).  
 

Dessa maneira, para dar visibilidade ao funcionamento da memória de sentidos, 

observemos a imagem abaixo: 

 

                                                           
5 Orlandi (2009, p 28.) define como acontecimento discursivo como sendo um ponto de encontro entre 
uma atualidade e uma memória. 
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Ser Diferente não é um problema. 
O problema é ser tratado diferente. 

 

A marcação da letra e, na cor vermelha, produz sentidos que nos remetem ao 

sinal vermelho do semáforo (pare!), cujo escopo se faz sobre a condição do deficiente 

como alguém, que devido a alguma deficiência, torna-se uma pessoa interpelada pelas 

condições que a sociedade exige, ou seja, de ser alguém apto para o trabalho, 

produzindo efeitos de imobilidade, estagnação social para a pessoa com deficiência. 

O e em “problema” também produz sentidos em relação à palavra exclusão. A 

letra “e” produz, nessas condições, sentidos através de uma memória discursiva sobre os 

problemas sociais, pois, na imagem analisada, não é só o deficiente físico que sofre a 

discriminação social, mas também o idoso, o Presidiário, o Homossexual, etc. 

A análise de discurso nos permitiu compreender que o verbal e o não verbal se 

complementam no sentido de produzir efeitos de uma inclusão sem limites à imagem do 

deficiente. A linguagem verbal (formulações) expressa a desresponsabilização do 

Estado e da sociedade em geral para com o sujeito deficiente, pois atribui a condição de 
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acesso a ele próprio, assim, a autonomia e a independência de mobilidade dependem 

diretamente do sujeito deficiente. Esse funcionamento apaga as diferenças e desobriga o 

Estado a proporcionar-lhe a condição de acesso. O funcionamento das imagens (não 

verbal) e das formulações (verbal) produzem efeitos de um discurso sobre, um discurso 

que cala o deficiente, que o silencia em seus desejos e necessidades, apagando seus 

modos distintos de relacionar-se com os espaços e a sociedade. 

As cores, ainda marcam a posição do deficiente/diferente, na sociedade. Ora 

significando abertura de relações sociais, ora luta de classes sociais; (re) significando 

este sujeito no processo de inclusão social. A linguagem não verbal (cores e formato), 

presente na imagem, permitiu-nos compreender que o que se coloca em funcionamento, 

pela produção de efeitos de sentido, são silenciamentos dos desejos e das vontades do 

sujeito deficiente/diferente, uma vez que ele é dito, é falado pelo outro. Os sentidos 

ambivalentes das cores utilizadas nas imagens, dizem do funcionamento histórico-

ideológico da deficiência, ou seja, do lugar da piedade e do rechaço.  

 Tomemos outra imagem para compreender o posicionamento do Estado frente às 

questões que instituem o lugar do deficiente/da deficiência: 
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A imagem se constitui e significa à parte do sentido atribuído à cor azul em 

funcionamento, a cor de abertura das relações sociais. Vemos, na imagem, que se 

equilibra o processo de inclusão social, por meio esquemático de uma balança, que se 

move em dualidade ora equilibrando, ora desequilibrando, o sujeito com deficiência na 

sociedade. Dessa maneira, esse recurso imagético marca uma instância jurisdicional, 

representada pelo governo, através do poder de autoridade do Estado, cujos modos de 

atuação manifestam-se por meio de leis, comandos incessantes para a regularidade 

social. 

Nesta direção, a política educacional brasileira, na década de 80, teve como meta 

a democratização mediante a expansão do ensino com oportunidade de acesso das 

minorias à escola pública.  

O Decreto nº. 5.296, de 02 de dezembro de 2004 regulamenta a Lei nº 

10.048/2000, que dá prioridade e atendimento ao sujeito deficiente, e a Lei 

nº10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.  

O propósito da Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e 

equitativo de todos os direitos humanos, fundamentais para todas as pessoas com 

deficiência, promovendo, assim, o respeito à sua dignidade.  

 

3 Conclusão 
 

O recorte, através do nosso gesto de leitura, permitiu-nos compreender os efeitos 

de sentido postos em circulação por essas imagens, que, pelo processo sócio-histórico-

ideológico que as instituiu, instalam sentidos para os sujeitos deficientes e para o não 

deficiente. A posição teórica que assumimos permite-nos produzir um gesto de 

interpretação que toma a instalação da imagem para a deficiência como acontecimento 

discursivo, ou seja, como um discurso, que produz efeitos entre locutores.  

Nessa direção, a Análise de Discurso possibilita dar visibilidade aos discursos 

colocados em funcionamento pelas imagens e suas interpretações, marcadas por 

diferentes posições-sujeito, permitindo compreender os efeitos de sentido que as 
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imagens, oficialmente determinadas para a deficiência física, produzem por/para os 

sujeitos. 

 O funcionamento do discurso, proposto pela Análise de Discurso, determina, nos 

materiais simbólicos analisados nessa pesquisa, os processos de inclusão/exclusão 

social dos deficientes, que apresentam modos distintos de relacionar-se com o espaço e 

com a sociedade. Orlandi (2001), ao teorizar sobre as formas de o sujeito deficiente 

significar o seu corpo e ocupar os espaços, ressalta a ocorrência de um estranhamento 

social, quando um determinado território é invadido por indivíduos que são a ele 

estranhos, como é o caso dos portadores de deficiência. Assim, esse acontecimento 

inesperado de ocupação do espaço, por um corpo não autorizado por uma relação de 

pertença, produz sentidos que vão funcionar como protesto deste sujeito deficiente para 

com a sociedade. 

A mídia instaura uma prática discursiva identitária dominante e excludente, que 

fomenta a construção de imagem de identidade ilusória para o sujeito deficiente, como 

seu corpo, sua voz, tentam a todo custo se projetar sobre o sujeito deficiente, e para isso 

usam da mídia para atuarem entre as zonas deste corpo sem voz ao da forma como este 

corpo irá se comportar na sociedade. 

Para Orlandi (2007, p. 09), a linguagem te uma relação necessária com os 

sentidos e, pois, com a interpretação, ela é sempre passível de equívoco. Dito de outro 

modo, os sentidos não se fecham, não são evidentes, embora pareçam ser. Além disso, 

eles jogam com a ausência, com os sentidos do não sentido. 
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PROSTITUIÇÃO, MEMÓRIA E IDEOLOGIA: A IMAGEM FEMININA (RE) 

DESCOBERTA E (RE) INVENTADA  

 
 

Fernanda Surubi FERNANDES (IFMT/UNEMAT)1 
 

 
RESUMO:   Com base na concepção teórica da Análise de Discurso de linha materialista, este 
trabalho pretende compreender, através de recortes dos cadastros policiais de prostitutas, como 
funcionam os dizeres sobre a mulher e a puta, ou seja, o poder-dizer sobre a mulher, enquanto 
pertencente ao que é institucionalizado pelo Estado, pelos Aparelhos Ideológicos do Estado 
(AIE), de modo a capturar o imaginário e os efeitos produzidos sobre a aparência feminina. 

 
Palavras-chave: Análise de Discurso. Cadastros. Aparência. 
 

 
1 Introdução 

 

Ao trabalharmos na dissertação Castidade e luxúria: a constituição da imagem feminina 

em cadastros policiais2 percebeu-se, durante o processo sócio-histórico, como a mulher ao se 

tornar prostituta torna-se marcada pela sua aparência, seu modo de ser e de vestir, surgindo 

assim, uma imagem negativa, de superficialidade, de preocupação da aparência, imagem que foi 

e é atribuída gradualmente a todas as mulheres. 

Assim, objetiva-se analisar o funcionamento dos sentidos sobre a aparência feminina nos 

cadastros policiais – da cidade de Cáceres-MT, das décadas de 60 e 70 – e também, para 

visualizarmos os sentidos produzidos na atualidade, formulações de uma notícia veiculada pela 

mídia sobre a prostituição em Mato Grosso. 

 

2 O sujeito, o simbólico e o social: a ressignificação da aparência nos cadastros policiais 

 

O ato de se registrar, em sua constituição histórica, não representa apenas um benefício 

necessário a todo indivíduo, consiste, principalmente na tentativa de manutenção do controle 

através da identificação do indivíduo. Essa tentativa de controle é vista nos cadastros analisados 

                                                 
1 Mestra em Linguística pela Universidade do Estado de Mato Grosso, Professora do Instituto Federal de Mato 
Grosso, Cáceres-MT, Brasil. E-mail: fernandasurubi@gmail.com. 
2 Dissertação defendida em 2012, orientada pela professora Dr.ª Olimpia Maluf-Souza – UNEMAT/Campus 
Cáceres. 
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neste trabalho. Esses cadastros funcionavam, então, como uma tentativa de controlar a 

prostituição não somente na cidade de Cáceres como em todo país.  

Esses cadastros fazem parte do acervo existente no Núcleo de Documentação de História 

Escrita e Oral (NUDHEO) do Departamento de História da Universidade do Estado de Mato 

Grosso – UNEMAT – no campus de Cáceres. O NUDHEO conta com um acervo disponível a 

pesquisadores de todas as instituições, assim, há toda uma organização desses documentos que se 

encontram disponíveis, tanto na forma digitalizada quanto na sua forma original. Antes de 

fazerem parte do acervo, esses cadastros faziam parte do Departamento de Policia Federal 

(SRD/MT), realizados com prostitutas, na cidade de Cáceres-MT, nas décadas de 60 a 70. 

Pensamos, portanto, para essa sessão coordenada denominada O sujeito, o simbólico e o 

social na posição sujeito autor nos cadastros policiais. Ser autor é trabalhar com unidade de 

sentido – condição imaginária – em relação ao registro, mas ao mesmo tempo, restringir os 

sentidos é uma ilusão necessária, mas mesmo assim esses dizeres, devido à falha, ao equívoco, 

presentes no cadastro, produzam outros sentidos. Desse modo, para que suas formulações façam 

sentido, é necessário que o que seja dito, seja algo filiado ao interdiscurso produzindo efeitos de 

sentido. Pois para a Análise de Discurso todo dizer para se fazer sentido deve estar filiado a uma 

rede de dizeres que já foram ditos e esquecidos, ou seja, todo dizer é atravessado pelo 

interdiscurso, a memória do dizer, o que nos permite perceber que a memória é constituída pelo 

esquecimento. Ou seja, segundo Orlandi (2007), esquecemos que não somos a origem do dizer, 

nem que nosso dizer possui apenas um sentido. Nessa equivocidade da linguagem, é que a noção 

de sujeito autor vai se constituir como uma posição sujeito autor que inscreve seu dizer no já-dito 

produzindo sentidos.  

Nessa perspectiva, buscamos na história do rosto, as formas em que a sociedade marca, 

defini o nosso modo de fazer, de dizer e de agir, através desse poder-dizer produzimos sentidos 

ligados a uma ideologia que marca a produção dos sentidos, estes sempre sendo os sentidos 

evidentes, ou seja, só pode ser este e não outro. Assim, temos na história do rosto 

 
[...] a história do controlo da expressão, das suas exigências religiosas, das 
normas sociais, políticas e éticas que contribuíram desde o Renascimento para o 
aparecimento de um tipo de comportamento social, sentimental e psicológico 
baseado no afastamento dos excessos, no silenciamento do corpo. (COURTINE 
E HAROCHE, 1988, p. 12)  
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Desse modo, o que é posto em evidência, é que somos marcados, pelo rosto, pelos modos 

de agir e vestir, produzindo sentidos de quem somos perante a sociedade.  

Para estes autores, é como se através da análise do rosto fosse possível dizer quem é o 

sujeito desviante, pois este deixaria transparecer as suas paixões, enquanto o sujeito que 

consegue o controle das suas emoções seria apto a viver em sociedade.  

 

Ao observarmos as formulações nos cadastros policiais, percebemos uma regularidade. 

Essa regularidade está representada através de uma repetição, que ocorre em vários cadastros, das 

formulações: É de ótima aparência, É de boa aparência e É de aparência regular.  

 
(01) OBSERVAÇÕES:  
Ficha aberta em 20/10/1969. é de cor morena, cabelos castanhos claros, nariz 
afilado, boca pequena, olhos castanhos claros, mede 1.52 ctms. Instrução 
primária, não apresenta sinais particulares visíveis nem tem defeito físico. Tem 
ótima aparência (...). (grifo nosso).  
 
(02) OBSERVAÇÕES:  
É de cor branca, tem os cabelos castanhos escuros, olhos castanhos claros, nariz 
normal, estatura 1.65ctms., instrução primária, não tem defeito físico atualmente 
e como sinal particular visível, um sinal negro na face direita. É de boa 
aparência (...) (grifo nosso). 
 
(03) OBSERVAÇÕES:  
É de cor parda, cabelos pretos, lisos, boca média, altura 1,55, olhos castanhos, 
instrução 3ª série primária, não apresenta defeito físico, não possui nenhum sinal 
particular visível, é de aparência regular (...), (grifo nosso).  

 

Tomando a língua como não transparente e sujeita a equivocidade, vários sentidos são 

produzidos com esses dizeres em relação à mulher que se prostitui, ou seja, as formulações 

produzem equivocidades no cenário dos cadastros, levando-nos a vários questionamentos: O que 

é ser de boa aparência nesse momento histórico específico? O que significa “boa aparência” para 

a polícia, para o cadastro? De que modo se constituí o sujeito-autor do cadastro ao produzir esses 

dizeres. Assim, prioriza-se o como essas formulações são produzidas e que sentidos são 

produzidos levando em consideração as condições de produção, ou seja, o momento da 

formulação (contexto imediato) e as condições sócio-históricas (isto é, o fato de como uma 

sociedade como a nossa a noção da aparência é constituída por uma memória histórica e 

ideológica que marca para o sujeito o que é uma boa aparência ou não). 

Observamos que essas formulações são postas em funcionamento nos registros logo após 
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a descrição das mulheres que se cadastram. Qualificando e ressignificando a aparência que 

anteriormente vem descrita.  

Desse modo, consideramos que o sujeito autor das formulações nos cadastro é interpelado 

pela ideologia, por toda uma série de dizeres ditos e esquecidos sobre a aparência feminina, o que 

lhe permite caracterizar quem é de boa aparência ou não. Desse modo, que o sentido dado a tal 

situação, “[...] significa é já determinado pelo trabalho da memória, pelo saber discursivo, ou 

seja, aquilo que já faz sentido em nós” (ORLANDI, 1998 p. 15). Portanto, esse sujeito autor fala 

de um lugar de poder-dizer-sobre que lhe permite tais formulações, diferente de qualquer pessoa, 

isto é, ele está autorizado a dizer isso no seu lugar instituído por um aparelho repressor do Estado 

(ALTHUSSER, 1985): a polícia. E desse lugar, de poder dizer é que os sentidos produzidos, vão 

remeter a uma imagem da mulher com uma aparência de acordo com o que a sociedade nesta 

época entende como “boa aparência”.  

Portanto, os sentidos se produzem na relação com entre sujeito e o momento da 

formulação se constituindo mutuamente (LAGAZZI-RODRIGUES, 2010). Assim, o sujeito 

autor, no momento que inscreve seu dizer, é nesse momento que ele torna-se sujeito autor. Ou 

seja, os sentidos e os sujeitos são produzidos mutuamente no momento em que se inscreve como 

sujeito ao significar e se significar. Portanto, ao formular “(02) É de boa aparência”, o sujeito-

autor inscreve o seu dizer em uma rede de filiações ditas e esquecidas que produzem os dizeres 

sobre a aparência feminina – historicamente marcada pela beleza do corpo, pelo modo de se 

vestir e agir, pelo rosto, etc. 

Desse modo, na medida em que a polícia se coloca na posição de representante do dizer, 

através dos cadastros, delega a si o direito de poder-dizer-sobre, produzindo, de forma 

legitimada, dizeres sobre a imagem da mulher-prostituta. Ou seja, essa mesma formulação, ao ser 

enunciada no cadastro policial, produz sentidos que remetem à aparência de um criminoso, pois, 

possuímos uma memória que marca os modos de constituição da aparência do louco, do 

“bandido” e também da “prostituta”, pois, conforme Lombroso (apud RAGO, 2008, p. 189), “[...] 

a prostituição é [...] o lado feminino da criminalidade”. Assim, examinando minuciosamente a 

aparência da prostituta, Lombroso  

 

[...] evidencia todos os sinais indicadores da inferioridade orgânica e mental: os 
estigmas. Configuração menor do cérebro, mandíbula maior, tamanho inferior 
ao da mulher normal, peso um pouco acima, mãos mais longas, pés mais curtos, 
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canelas mais grossas, cabelos mais volumosos atestam a diferença genética da 
prostituta em relação à “mulher normal”. Se esta é um “macho inacabado”, 
aquela é uma “mulher inacabada” e imperfeita na evolução humana, muito mais 
próxima do selvagem (RAGO, 2008, p. 187).  

 

Essas formulações, que não levam em consideração o discurso jurídico – somos iguais 

perante à lei – inscrevem os sujeitos em uma memória, que se marca pela interpelação de 

sentidos postos em funcionamento pela formulação “É de boa aparência”. Assim, os efeitos que 

essa formulação produz remetem-se à noção de que a aparência não se restringe à do sujeito 

criminoso, mas a da prostituta que, de todo o modo, coloca-se também no lugar do desvio. Trata-

se, então, de sentidos postos em circulação por uma memória discursiva que interpela a posição 

sujeito policial.  

Para Orlandi (1998, p. 13), o autor tem que inscrever seu dizer no repetível para que 

assim faça sentido, “[...] no entanto ele o faz de forma particular instaurando um lugar de 

interpretação no meio de outros” dessa forma, caracterizar a mulher de regular a ótima aparência 

é um modo de produzir uma interpretação do que se entende como “ter boa aparência” e ainda 

essa aparência estar de acordo com a instituição (Polícia) e a sociedade.  

Desse modo, apesar de processarmos que o sujeito empírico possui sua forma subjetiva de 

avaliar o que significa uma boa aparência, a posição sujeito autor que surge nos cadastros 

possuem um grau de generalização devido que esse os sentidos são constituídos mutuamente com 

os sujeitos através da interpelação deste pela ideologia, essa se esbarra no efeito da evidência, 

que surge através do uso e do hábito (PÊCHEUX, 2009). 

Esses dizeres são atravessados por uma memória discursiva que constitui esse imaginário 

em relação à mulher e especificamente à prostituta. Ter uma “boa aparência” na atualidade 

constitui molde para todas as relações sociais.  

Nesse sentido, encontramos na formulação: (01) Tem ótima aparência, a imagem da 

mulher idealizada, que está cristalizada pela sociedade, ou seja, sendo que na história a imagem 

da meretriz evoca sentidos de beleza, sedução e ao mesmo tempo de pobreza e de vítima. Deste 

modo, os adjetivos ótima e boa, representam beleza, e o regular, fealdade. Nesse sentido, trata-

se da constituição de uma imagem que está de acordo com o que a sociedade preza como boa 

aparência. 

Para visualizarmos isso na atualidade, recortamos formulações de uma notícia que produz 

sentidos constituídos sobre a imagem da garota de programa, tal como ocorre no cadastro 
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policial:  

 

(04) Uma garota linda, mas ao mesmo tempo problemática.  
(05) Aos 16 anos a estudante M, que maquiada parece ter mais de 20, já usa 
droga, fuma cigarros, bebe uísque e outras bebidas fortes.  
(06) Ela está entre um grupo de adolescentes com idades entre 13 a 17 anos que 
transita entre shoppings, galerias, boates, bares, restaurantes e residências, festas 
particulares, hotéis de luxo, Pantanal, Cáceres e outras cidades turísticas de 
Mato Grosso. (adaptado de MT Notícias) 

 

Em (04) o termo “linda” remete à memória da constituição imaginária da aparência da 

prostituta, produzindo sentidos em relação ao processo parafrástico e polissêmico com a 

formulação: “Tem ótima aparência” presente no cadastro policial (recorte 01). Ou seja, há uma 

memória discursiva que funciona no momento atual produzindo seus efeitos em relação a uma 

constituição histórica e social que determina/determinou uma aparência para a prostituta e por 

isso, continua a ser reproduzido através de outras formulações. Tudo isso significa a partir de 

uma formação discursiva, esta se define como aquilo que numa formação ideológica “[...] 

determina o que pode e deve ser dito” (ORLANDI, 2007, p. 43). Nesse sentido, no discurso 

sobre/da prostituição, verificamos como são constituídas essas formações discursivas e os efeitos 

de sentidos produzidos. 

Por outro lado, o termo “mas” em (04) subsumi o sentido de linda para determinar a 

garota como problemática, o que põe em funcionamento também os sentidos de que ser prostituta 

é ser alguém que vive na margem da sociedade, cheia de problemas, sendo também problema 

para sociedade. Nesse caso, temos a formação discursiva da moral social, no qual o 

comportamento da meretriz não condiz com as normas sociais. Em O Mal-estar na civilização, 

Freud (1930) nos mostra isso através dos muitos imaginários sociais, culturais e históricos que 

perpassam os dizeres sobre a prostituição.  

Nessa direção, para o autor, a própria ideia de civilização, de sociedade, se contrapõe com 

a de prazer, com a de sexualidade, pois através da sociedade foram se constituindo os modos de 

se viver, com regras, com direitos e deveres, constituiu-se, assim, o princípio da realidade, que se 

contrapõe ao princípio do prazer. Para o autor, esses dois princípios fazem parte do ser humano, 

o que põe em funcionamento, de um lado, o desejo de ser feliz, o imediatismo do prazer, 

independente de regras, convenções sociais (princípio do prazer), e, de outro, as regras, as 

normas do como viver em sociedade com o seu igual (princípio da realidade). Essa construção de 
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sentidos perpassa o imaginário sobre a mulher e a prostituição e, dessa forma, sobre a própria 

sexualidade que constitui todo sujeito.  

Em (05), a formulação “Aos 16 anos a estudante M, que maquiada parece ter mais de 20 

[...]” produz sentidos que se relacionam às formulações (03) e (04) em relação à aparência, pois 

maquiada relaciona-se com dizeres sobre a meretriz ser muito maquiada, usar batom vermelho 

para chamar a atenção dos clientes, sentidos estes construídos historicamente, e permanecendo na 

formação imaginária nos dias atuais. 

É interessante ressaltar que na atualidade usar maquiagem, usar batom vermelho é algo 

comum, o que não é repreendido social ou moralmente –como o foi em uma determinada época –

, mas ainda sim, a constituição imaginária interpela os indivíduos constituindo-os em sujeitos 

através de uma memória em relação à imagem da meretriz produzindo assim seus efeitos. Nesse 

sentido, tem-se a noção dos esquecimentos, o sujeito possui a impressão de ser a origem do dizer 

e a ilusão de que o que ele diz possui apenas um sentido. Segundo Orlandi (2007, p. 49) “[...] o 

trabalho ideológico é um trabalho da memória e do esquecimento pois é só quando passa para o 

anonimato que o dizer produz seu efeito de literalidade, a impressão do sentido-lá”. 

Por outro lado, a formulação (04) também produz efeitos que tentam apagar a 

problemática na qual a garota entrevistada é menor de idade, ou seja, ao dizer “[...] que maquiada 

parece ter mais de 20 [...]”, os sentidos produzidos são de que na aparência trata-se de uma 

pessoa adulta, maior de idade. Essa formulação reitera a problemática sobre a lei do lenocínio, na 

qual é crime induzir alguém à prostituição, ou seja, a prostituição em si não é crime. Em 

Castidade e Luxúria: a constituição da imagem feminina em cadastros policiais (2012), as 

formulações: “É de livre e espontânea vontade”; “ninguém a induziu a tal profissão”, presentes 

no cadastro policial, são constantes, sempre reiterando sentidos nos quais ser prostituta era uma 

escolha e não era contra a lei – lei que vigora desde 1940 até os dias atuais – 

desresponsabilizando o Estado de qualquer obrigação com essas mulheres que, assim, se 

assumiam como prostitutas por vontade própria apagando todas as condições históricas e sociais 

que levam essas mulheres a essa condição.   

Assim, o que é visualizado no recorte não se enquadra mais na lei do lenocínio, mas na lei 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sobre a exploração sexual infanto-juvenil, 

mesmo que a aparência seja de uma maior de idade. Percebemos, portanto, os efeitos de sentidos 

que há entre os locutores, lembrando que a língua não é transparente, e que os sentidos são 
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produzidos pela interpelação do sujeito pela história e pela ideologia. 

Em (06), “Ela está entre um grupo de adolescentes com idades entre 13 a 17 anos que 

transita entre shoppings, galerias, boates, bares, restaurantes e residências, festas particulares, 

hotéis de luxo, Pantanal, Cáceres e outras cidades turísticas de Mato Grosso”, esses dizeres 

demonstram as condições sociais e econômicas e a espacialização da prostituição através do 

turismo sexual. Produzindo efeitos sobre a realidade de Cáceres como um desses pontos. 

Percebemos, portanto, o quanto o turismo sexual significa as práticas de prostituição em 

regiões ribeirinhas, incluindo Cáceres-MT. Para que isso continue ocorrendo, os aliciadores 

contam com as condições socioeconômicas, como observamos em (06). O que faz questionar os 

modos como a prostituição é tomada como parte de atividades capitalistas na qual se visa o lucro, 

porém, muitas vezes o lucro não vão para essas adolescentes que são aliciadas a esta atividade. 

Enfim, essa reportagem ilustra a ambiguidade historicamente produzida sobre a 

prostituição, pois, é tratada como crime quando se trata do aliciamento, de menores, a tal prática. 

Por outro lado, produz o efeito de descriminalização quando se trata do maior de idade, o que 

cria uma problemática, devido, na aparência, as garotas menores de idade, projetar uma imagem 

de uma mulher adulta, apagando, desse modo, sentidos sobre a exploração sexual infanto-juvenil, 

sendo o cliente sempre silenciado nessas condições. 

 

3 Considerações finais 

 

Ser prostituta, tanto historicamente quanto na atualidade, é colocar-se na visibilidade da 

contradição, é colocar-se na esfera primitivista, é confrontar permanentemente as relações 

sociais, as relações de trabalho, os modos de uso do corpo, fazendo dele um espaço de prazer.  

Nessa direção, analisar como as práticas de prostituição produzem, na atualidade, sentidos 

na/para a sociedade, é tratar de um assunto que sempre está presente, desde muito antes, 

incomodando, perturbando a ordem social, produzindo sentidos e, os modos de produção em 

torno dessa questão, visibilizam como as práticas sociais tratam desse assunto possibilitando uma 

mudança, um deslocamento em torno das práticas de prostituição hoje. 

E o que é visualizado pela contradição que a lei produz, reflete nos modos de dizer as 

práticas de prostituição, assim, em (05) “Aos 16 anos a estudante M, que maquiada parece ter 

mais de 20, já usa droga, fuma cigarros, bebe uísque e outras bebidas fortes”, tem-se efeitos de 
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desresponsabilização do próprio Estado e até do cliente, pois a aparência que a garota de 16 anos 

possui é de alguém de mais de 20. Esses dizeres estão interpelados por uma memória constitutiva 

sobre a aparência e também pela questão da proteção do adolescente, pois como a lei consegue 

alcançar todos os adolescentes que passam por esse tipo problematização se a aparência retiraria 

esse caráter de criminalização? Não é proposta de este estudo pensar em tais questões, mas são 

questões que vigoram nessa ambivalência e que precisariam de mais estudos e reflexões com 

outras materialidades. 

Portanto, compreender o funcionamento dos sentidos sobre a imagem da prostituta, 

permite deslocar sentidos em relação ao corpo, pois, o corpo marca o sujeito, diz quem ele é, sua 

condição social, o meio em que vive. Rosto e corpo instituem, então, pelo que é aparente no 

sujeito, os modos de sua inclusão/exclusão social. Daí a importância da aparência, do rosto, do 

corpo, no caso das prostitutas, pois nelas, mais do que nunca, o corpo/rosto ocupa lugar de 

visibilidade da sua condição. 

Enfim, a maneira como os sentidos são produzidos hoje sobre a aparência feminina e a 

prostituta implica em colocar em funcionamento uma memória que abarca o que, infinitas vezes, 

foi dito, redito e desdito sobre a imagem feminina. Implica ainda o circunstancial em que essa 

imagem está inserida, ou seja, o social e a maneira como hoje a sociedade visibiliza a imagem da 

prostituta, enquanto um “artefato” do mercado econômico/social/cultural. 
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de verificar, tomando como base amostras de redações 
ENEM 2012, como a concordância verbal se manifesta nos textos escritos de alunos concluintes 
de Nível Médio e se os padrões de concordância encontrados denotam a mesma tendência de 
variação apresentada em estudos já realizados, bem como analisar a influência do ensino formal 
na produção escrita dos estudantes, uma vez que a escola deve garantir-lhes acesso às formas 
socialmente privilegiadas. Para esta análise, será realizado um levantamento das estruturas em 
que ocorre concordância verbal variável e dos percentuais de ocorrência de cada uma das 
variantes encontradas. 
 
Palavras-chave: Concordância verbal. ENEM. Variação. Ensino de gramática. 
 
 
1. Introdução 

  

O presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisa que visa analisar, relativamente 

ao aluno da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), a que estatuto teórico 

corresponde a gramática desse falante letrado. Para isso, pretende-se analisar, primeiramente, 

de que maneira a concordância verbal se manifesta nos textos escritos dos alunos de EJA, o que 

deverá ser feito de forma comparativa com a manifestação da concordância verbal presente em 

textos escritos de alunos de ensino regular.  

 Nossa hipótese inicial para o desenvolvimento da escrita por alunos jovens e adultos, 

em conformidade com o que defende Kato (2005) relativamente à aprendizagem de língua 

escrita por crianças, é a de que este processo não se assemelha ao processo de aquisição de L2 

nem tampouco ao processo de aprendizagem de uma habilidade qualquer. É um processo 

diferenciado, cujas características intentamos investigar em uma próxima etapa da pesquisa, 

com vistas à proposição de uma metodologia de ensino que promova, de forma mais eficaz e 

consistente, a educação linguística do alunado de EJA. 

                                                           
1 Universidade de Brasília, Brasília, Brasil. E-mail: alziraneves2310@gmail.com. 
2 Universidade de Brasília, Brasília, Brasil. E-mail: stefania.rezende@gmail.com. 
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 O ponto de partida deste projeto – o presente trabalho – consiste em verificar de que 

modo a concordância verbal se manifesta em textos escritos de alunos de ensino regular 

concluintes de Nível Médio e como se apresentam os padrões de concordância encontrados: se 

denotam, por exemplo, a tendência de variação apresentada em estudos sobre o tema (Naro & 

Scherre, 1998, 2007; Scherre, 2005; Castilho, 2010; Vieira & Brandão, 2011; entre outros).  

 Segundo alguns desses estudos, a variação na concordância verbal decorre da redução 

do paradigma flexional do PB e da inversão da ordem sujeito-verbo, dentre outros fatores. Para 

Scherre (2005), por exemplo, a variação da concordância de número está instalada no PB 

falado, mas há indícios de variação também na língua escrita, ainda que em grau bastante baixo. 

Isso inclui, segundo a autora, “a escrita de pessoas escolarizadas submetida a um mínimo de 

revisão, ou seja, na escrita com algum grau de monitoração” (p. 20). 

 Para a presente análise, realizou-se um levantamento das estruturas de concordância 

verbal variável em um conjunto de redações do ENEM 2012, especificamente feitas por alunos 

do Distrito Federal e de Goiás. Estudos preliminares indicam que a tendência de ocorrência de 

estruturas variantes de concordância verbal em contexto de escrita monitorada, como o de 

produção de redações do ENEM, é a mesma apresentada em pesquisas anteriores. 

 

2. O ensino de gramática na escola 

 

Na ciência linguística, há, segundo Pilati et al. (2011), dois conceitos de língua, 

complementares e não incompatíveis: a língua entendida como algo externo, social, produto do 

desempenho linguístico (Língua-E, em uma perspectiva estruturalista) e a língua entendida 

como um estado mental, individual, produto de uma capacidade linguística bioprogramada 

chamada Gramática Universal – GU (Língua-I, em uma perspectiva gerativista) (Kato 1997, 

apud Pilati et al., 2011). O ensino da gramática no âmbito da educação formal, segundo as 

autoras, deve contemplar as duas concepções de língua, explicitando o conhecimento 

gramatical internalizado e desenvolvendo a competência comunicativa dos falantes. Nesse 

sentido, alguns aspectos do saber linguístico devem ser explicitados e outros, ensinados, porque 

correspondem a fenômenos da gramática definidos na interface com o discurso e com a 

pragmática e ainda associados a uma decisão de ordem político-cultural (Pilati et al., 2011). 
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Vieira (2011), ao tratar do ensino de concordância, estabelece dois objetivos claramente 

definidos:  

(a) desenvolver o raciocínio lógico-científico sobre a linguagem na esfera 
dessa estrutura morfossintática específica; e (b) promover o domínio do maior 
número possível de variantes linguísticas, de forma a tornar o aluno capaz de 
reconhecê-las e/ou de produzi-las, caso deseje (VIEIRA, 2011, p. 93). 

 

Nessa perspectiva, defendemos a relevância do ensino de concordância em sala de aula, 

uma vez que trabalha com ambas as perspectivas: visa ao entendimento do funcionamento da 

língua e da análise das possibilidades que a língua pode oferecer ao mesmo tempo em que 

valoriza o conhecimento prévio dos estudantes acerca do sistema linguístico.  

 

3. Estudos prévios de base sociolinguística 

  

Os estudos sociolinguísticos, segundo Vieira (2011), revelam que a concordância verbal 

constitui um fato variável: a concordância pode ser concretizada ou não pelo usuário da língua 

em função de fatores diversos de natureza linguística ou extralinguística. A autora contrastou 

os dados de fala produzidos por falantes analfabetos ou semianalfabetos (Vieira, 1995) com os 

dados de fala produzidos por falantes com curso superior completo (Graciosa, 1991) e constatou 

nítido contraste na realização da regra consoante o grau de escolaridade do indivíduo.  

 Já Scherre (2005) afirma não haver dúvida de que “a variação da concordância de 

número na escrita, especialmente na escrita monitorada, apresenta frequência pouco perceptível 

ao leitor não envolvido na análise objetiva de dados linguísticos” (p. 20-21).  

 

 

4. Dados 

 

 Os dados utilizados neste trabalho, retirados de redações do ENEM 2012 feitas por 

alunos do Distrito Federal (DF) e de Goiás (GO), foram analisados com base na concordância 

de número entre verbo e nome(s)/pronome(s) núcleo(s) do sujeito e comparados com os 

resultados obtidos nas pesquisas de Graciosa (1991) e de Vieira (1995). 

 A pesquisa contemplou a concordância verbal nos contextos abaixo identificados: 

· sujeito simples + verbo: Recentes pesquisas mostram  
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· verbo (≠ “existir”) + sujeito: Faltam políticas públicas  

· verbo “existir” + sujeito: existem diversas empresas 

· sujeito composto + verbo: O samba, o carnaval e o futebol são  

· verbos com acentos diferenciais: esses imigrantes vem  

· sujeito complexo + verbo: A riqueza da fauna e flora trazem 

· verbo com sujeito oculto: Eles vieram em busca de terras prometidas, mas foram 

enganados  

· sujeito estendido por oração adjetiva + verbo: [A mistura de culturas que pode ser 

encontrada no Brasil hoje] é resultado  

Não foram considerados, no presente estudo, para avaliar a manifestação de 

concordância nos textos escritos: 

· tempo e modo verbal (nós brasileiros devemos investir mais e mais no conhecimento, 

estudar e qualificar-nos para que assim deixarmos a concorrência acirrada); 

· gênero do particípio (A obtenção de visto humanitário foi adquirido); 

· verbo “haver” impessoal (haveriam cada vez mais problemas de solução complicada); 

· sujeito oracional (Têem sido difícil para partes dos brasileiros encontrar um bom 

emprego); 

· sujeito indeterminado (Quando se fala imigração, dá-se a impressão de estar falando de 

invasão); 

· casos especiais de concordância com o verbo “ser”. 

 

5. Resultados quantitativos e comparativos 

 

Apresentamos, a seguir, um quadro que mostra a quantidade de ocorrências com e sem 

concordância em cada um dos contextos analisados. 

CONTEXTOS ANALISADOS COM concordância SEM concordância 
sujeito anteposto 

1) sujeito simples + verbo 730 30 
2) sujeito composto + verbo 16 4 
3) verbos com acentos 

diferenciais 
16 52 

4) sujeito complexo + verbo 96 16 
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Os dados encontrados, conforme mostra o quadro acima, revelam maioria absoluta de 

manifestação de concordância verbal nos contextos analisados. A única exceção, que merece 

ressalva, aparece nos contextos em que a marca de concordância de plural é o acento gráfico 

diferencial nas formas verbais. Nesses casos, em que a pronúncia dos verbos com flexão no 

singular e dos verbos com flexão no plural coincide, a ausência de concordância na escrita 

parece estar mais relacionada à falta de domínio das regras de convenção da escrita 

(notadamente das regras de acentuação) do que às regras de concordância verbal propriamente 

ditas. 

Logo abaixo, apresentamos duas tabelas em que se comparam os dados de escrita 

encontrados nas redações analisadas com os dados de fala analisados por Vieira (1995) e 

Graciosa (1991). 

 

 

Gráfico 1 – total de concordância e de não-concordância 
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concordância não-concordância

5) verbo com sujeito oculto 328 17 
6) sujeito estendido por oração 

adjetiva + verbo 
52 5 

subtotal: 1.238 =91% 124 = 9% 
7) retomada de antecedente na 

oração relativa 
262 32 

subtotal:  262 = 89% 32 = 11% 
sujeito posposto 

8) verbo (≠ “existir”) + sujeito 64 16 
9) verbo “existir” + sujeito 16 4 

subtotal: 80 = 80% 20 = 20% 

TOTAL: 1.578 = 90% 176 = 10% 
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Na variedade “popular” falada do Rio de Janeiro, de falantes analfabetos ou 

semianalfabetos, Vieira encontrou 24% de marcas de concordância verbal e 76% de não-

concordância. Na variedade “culta” de falantes do mesmo estado, de falantes com nível superior 

completo, Graciosa registrou 89% de marcas de concordância e 11% de não-concordância 

verbal. Os dados encontrados por Graciosa revelam praticamente os mesmos números 

encontrados nos textos escritos de estudantes concluintes de Nível Médio provenientes de 

escolas do Distrito Federal e de Goiás: nesses dados, as marcas de concordância totalizam 90% 

e as de não-concordância, apenas 10%.  

 

 

Gráfico 2 – concordância e não-concordância conforme posição do sujeito 
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de sujeito posposto. Essa tendência de não-concordância quase categórica em contextos de 

sujeito posposto não se manifesta nos textos escritos analisados neste trabalho, em que a não-
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sujeito posposto, aparece, respectivamente, em 8%, 11% e 10% das estruturas consideradas. 
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6. Conclusões preliminares 

 

 Os dados escritos coletados para este trabalho, produzidos por falantes com Ensino 

Médio completo, indicaram a maioria absoluta de manifestação de concordância verbal, tal 

como se deu na pesquisa de Graciosa. Essa constatação parece corroborar a afirmação de 

Scherre (2005) acerca da baixa frequência de variação na concordância de número na escrita, 

mas a análise de tal hipótese deverá ser aprofundada com base em um número maior de dados.  

Um fato que precisa ser corroborado numa etapa posterior da pesquisa é a baixa 

tendência à variação na concordância verbal na língua escrita monitorada, o que sugere uma 

influência significativa do ensino formal/escolarização no processo de aprendizagem desse 

fenômeno, conforme os dados apresentados na tabela 1. Em contrapartida, no que diz respeito 

ao emprego de acentos diferenciais, a intervenção da escolarização parece falhar, uma vez que 

os dados também mostram que não há domínio de regras de convenção da escrita, 

nomeadamente das regras de acentuação. 

A etapa posterior desse projeto de pesquisa comparará redações do ENEM de alunos 

concluintes do Ensino Médio provenientes do ensino regular e da EJA a fim de verificar em 

que medida os anos de escolarização e a idade dos estudantes influenciam no emprego da 

concordância verbal. 
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SOBRE ORAÇÕES REDUZIDAS DE GERÚNDIO EM PORTUGUÊS DO 

BRASIL 

 
 

Camila Parca GUARITÁ (UnB)1 
 
 

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de sistematizar as análises feitas no 
português sobre orações gerundivas tais como O avião caiu, matando 150 pessoas e O 
clima está seco, causando desidratação. Para tal fim, foi necessário revisar a literatura 
sobre as contruções gerundivas, para verificar como a literatura sobre o tema tem 
descrito suas propriedades semânticas e sintáticas. Sendo assim, artigo apresenta um 
resumo crítico dos seguintes trabalhos de Moutella (1995),  Lobo (2001), Móia & 
Viotti (2004) e Lopes (2008). Verificou-se  que há um problema nos estudos sobre as 
orações acima apresentadas, que é o fato de aliteratura apresentar três possibilidade de 
classificação para as mesmas construções: (i) orações coordenadas, segundo 
Moutella; (ii) orações apositivas de foco, segundo Lopes e (iii) orações adverbiais 
resultativas, segundo Móia & Viotti.  
 
 
1 Introdução 

  

 O presente artigo tem o objetivo de sistematizar as análises feitas no português 

sobre orações gerundivas tais como 

 

(1) a. O avião caiu, matando 150 pessoas  

b. O clima está seco, causando desidratação.  

 

Para tanto, foi necessário revisar a literatura sobre as construções gerundivas, a fim de 

se verificar como a literatura sobre o tema tem descrito suas propriedades semânticas 

e sintáticas. A revisão da literatura consistirá na análise dos trabalhos de Moutella 

(1995), Lobo (2001), Móia & Viotti (2004) e Lopes (2008). Moutella (1995) 

estabelece as restrições distribucionais do gerúndio e mostra que são de natureza 

principalmente semântica e aspectual. Define o sintagma de Aspecto como categoria 

de projeção máxima do gerúndio; Móia & Viotti (2004) apresentam os valores 

semânticos associados às orações gerundivas; Lopes (2008) estuda a ocorrência da 

                                                        
1 Universidade de Brasília, Brasília, Brasil. E-mail: camilaparca@gmail.com. 
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oração de gerúndio apositivas de foco, o licenciamento do sujeito na oração adjetiva 

reduzida de gerúndio e a relação entre as propriedades semânticas do predicador e 

ainda a distribuição da oração adjetiva gerundiva em contextos de leitura progressiva 

e não-progressiva e, por fim, Lobo (2001, 2003 e 2009) apresenta características 

sintáticas e semânticas das gerundivas predicativas (complementos de verbos 

sensitivos) e gerundivas adjuntas (periféricas e integradas). 

As questões de pesquisa que norteiam esta pesquisa consistem basicamente 

em duas indagações: (i) Como são descritas as orações subordinadas reduzidas de 

gerúndio em português do Brasil? (ii) As análises e descrições encontradas são 

suficientes para analisar todas as estruturas possíveis de serem encontradas? 

 

2 Quadro Teórico para Análise 

2.1 Moutella (1995): sintagma de aspecto e orações gerundivas com sujeito 

oracional comparadas a orações coordenadas 

 

O objetivo geral de Moutella (1995) é estabelecer uma quadro distribucional 

das possibilidades de contextos em que ocorrem orações reduzidas de gerúndio. Sua 

análise leva em consideração a combinação dos traços semânticos e sintáticos 

presentes nas sentenças.   

O gerúndio oracional corresponde à projeção máxima SAsp, portanto, para a 

autora o morfema de gerúndio projeta um Sintagma de Aspecto (p.51):  

 

(…) a noção aspectual é inerente ao gerúndio, e, do mesmo modo 
que se reconhece que as formas verbais flexionadas , que 
apresentam morfema de tempo, modo e pessoa gramatical, projetam 
Sintagma de Tempo e Sintagma de Concordância, também se 
reconheceria que o morfema -ndo, que expressa uma noção 
aspectual, projeta um Sintagma de Aspecto. 

            

Sua representação seria a seguinte: 
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Para a autora, o gerúndio possui uma noção aspectual inerente e independente 

do Tempo da Matriz [-Concluso] e é necessário entender que o Sintagma de Aspecto 

deve estar em uma relação de c-comando com o Sintagma de Tempo, ou seja sob 

escopo do Tempo da matriz para que o enunciado seja gramatical. O gerúndio, 

portanto, não permite construção com um auxiliar com noção aspectual de 

[+Concluso] dada lexicalmente, como é o caso do auxiliar ter (p.56): 

 

(2) a. *Ela tinha lendo esse livro 

  

Moutella apresenta noções gerais sobre a distribuição das orações de gerúndio 

para mostrar que o gerúndio possui um comportamento nominal (exatamente por não 

aceitar qualquer tipo de flexão de pessoa ou tempo) 2 , mas também  possui 

comportamento verbal (p.63, exemplo 57): 

 

(3) a. Não valorizou a sua hipótese, eliminando-a da argumentação 

 b. Pedro/Ele chegando, começaremos a reunião 

 c. Amanhã, eles estarão negociando com o governo 

 d. Sendo aceita a proposta, iniciaremos as atividades imediatamente 

  

 Os exemplos em (3a-d) demonstram o comportamento verbal do gerúndio, 

pois em (3a) demonstra-se que ele licencia complementos idênticos aos das formas 

verbais finitas cognatas, atribuindo-lhes Caso acusativo; em (3b) demonstra-se a 

possibilidade de haver sujeito manifesto representado por sintagma nominal pleno ou 

pronome nominativo; em (3c) o gerúndio entra na constituição de locuções verbais e 

em (3d) o gerúndio expressa aspecto verbal e permite voz passiva. 

                                                        
2  Em algumas variedades do português europeu é possível encontrar flexão de pessoa e número no 
gerúndio, veja o exemplo em Lobo (2001, p. 369): 
 
(720) Tu querendos, podemos namorar às escondidas. (Monte Gordo, in Ratinho 1959)  
(721) Qualquer descuido, os animais soltandem-se... (Santa Justa, ALEPG)  
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 Em seguida o trabalho de Moutella consiste em fazer o quadro distribucional 

das orações gerundivas, apresenta para tanto as características das orações de 

gerúndios adjetivas, adverbiais e ainda as substantivas, as quais consistem em uma 

inovação no português. 

Sobre as orações gerundivas com sujeito oracional, foco deste artigo, a autora 

faz um breve comentário, em que mostra esse tipo de estrutura a qual o sujeito do 

gerúndio não está coindexado ao sujeito da matriz, mas se refere à situação descrita 

nessa oração como um todo, apresenta a seguir os seguintes exemplo (p.69, ex.63): 

 

(4)  a. O avião caiu, matando 150 pessoas 

 b. O clima está seco, causando desidratação 

 

 Para esta autora, essas construções aproximam-se das coordenadas: Avião cai 

e mata 150 pessoas.  

 A autora demonstra, portanto, que as restrições distribucionais do gerúndio 

são principalmente de natureza semântica e relacionadas a noções aspectuais e define 

o Sintagma de Aspecto como categoria de projeção máxima do gerúndio.  

Em sua análise distribucional aponta a inovação no português brasileiro em 

empregar o gerúndio oracional em estruturas de complementação, em posição de 

argumento do verbo da oração principal.  

 

2.2 Lobo (2001): gerundivas integradas e gerundivas periféricas 

 

Lobo (2001) apresenta características das gerundivas adjuntas, para isso a 

autora distingue as gerundivas de frase (ou gerundivas periféricas)  das gerundivas de 

predicado (ou gerundivas integradas), a seguir o quadro com os exemplos das 

diferenças de valores semânticos possíveis de cada um dos dois tipos de gerundivas 

adjuntas: 
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 Gerundivas Integradas Gerundivas Periféricas 

Causa 

 (5)Havendo poucas inscrições, o 
atelier fechou 
‘Como havia poucas inscrições…’ 
(6)Chegando atrasado, o Zé já não 
arranjou lugar sentado 
‘Como chegou atrasado..’ 
(7) Tendo dormido pouco, o Zé 
sentia-se cansado 
‘Como tinha dormido pouco,…’ 

Concessão 

 (8) Mesmo tendo chegado 
atrasado, o Zé conseguiu 
acompanhar a aula 
‘Apesar de ter chegado 
atrasado…’ 
(9) Mesmo havendo poucas 
inscrições, o atelier não fechará 
‘Mesmo que haja poucas 
inscrições…’ 
(10) Sabendo que me é impossível 
tratar todas as estruturas, vou no 
entanto referir algumas 
propriedades 
‘Embora saiba que me é 
impossível tratar todas as 
estruturas…’ 

Tempo (anterior 
ou simultâneo) 

 (11) Tendo as crianças 
adormecido, os pais foram deitar-
se 
‘Depois de as crianças 
adormecerem..’ 
(12) Estando os meninos a dormir, 
o pai ouviu um estrondo enorme 
‘Quando os meninos estavam a 
dormir…’  

Condição 

 (13) Saindo de casa às oito e meia, 
conseguirás chegar a horas 
‘Se saires de casa às oito e 
meia…’ 
(14) Havendo poucas inscrições, o 
atelier fechará 
‘Se houver poucas inscrições…’ 
(15)Ficando o Zé sentado ao teu 
lado, poderás pedir-lhe ajuda 
‘Se o Zé ficar sentado ao teu 
lado,…’ 

Modo/Meio/ 
Instrumento 

(16) Os ladrões arrombaram a porta usando 
um martelo 
‘Os ladrões arrombaram a porta com um 
martelo’ 
(17) As andorinhas construíram os ninhos 
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 Gerundivas Integradas Gerundivas Periféricas 

juntando pequenos ramos 
‘As andorinhas construíram os ninhos com 
pequenos ramos’ 

Condição/Modo 

(18) Os atletas teriam melhores resultados 
treinando mais horas por dia 
‘…, se treinassem mais horas por dia’ 
(19) O Zé teria menos dores ficando 
deitado 
‘…, se ficasse deitado.’ 

 

Tempo 
(simultâneo) 

(20) O Zé encontrou a solução para o 
problema passeando pela cidade 
‘…, quando passeava pela cidade/ …, ao 

passear pela cidade’ 
(21) O Zé recebeu a notícia estando de 
férias nos EUA 
‘…, quando estava de férias nos EUA.’ 

 

Tabela 1 - valores semânticos segundo Lobo (2001) 

 

O quadro acima demonstra (i) que o gerúndio permite diversas interpretações 

semânticas e (ii) que essas interpretações serão distribuídas em duas classificações. A 

autora realiza testes para mostrar as motivações sintáticas dessas duas classificações 

como apresentado no quadro a seguir:  

 

 Gerundivas integradas Gerundivas periféricas 

Possibilidade de ser clivada 

(22)a. Os ladrões conseguiram entrar 
arrombando a porta com um maçarico 
b.Foi arrombando a porta com um 
maçarico que os ladrões conseguiram 
entrar 
(p.8, ex. (50a-b)) 
(OK) 

(23)a. Estando doente, o Zé 
faltou à aula 
b.*Foi estando doente que o 
Zé faltou à aula 
 
(p.8, ex.(53a-b)) 
(Não é possível) 

Possibilidade de estar sob o 
escopo da negação da 

matriz ou de advérbios de 
foco 

(24)a. O Zé não ligou o aparelho 
seguindo as instruções (Ligou-o de 
qualquer maneira) 
(p.8, ex.(56a)) 
(OK) 

(25) Estando triste, o Zé não 
foi ao cinema (não é possível 
obter a interpretação de que 
Zé foi ao cinema, mas não 
por estar triste) 
 
(p.8, ex.58) 
(Não é possível) 
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 Gerundivas integradas Gerundivas periféricas 

Possibilidade de constitui 
resposta a interrogativas -

Qu 

(26) - Como é que os ladrões entraram 
na casa? 
- Arrombando a porta com um 

maçarico 
(p.8, ex.61) 
(OK) 

(27) - Por que é que Zé faltou 
à aula? 
- *Estando doente 
(p.9, ex.64) 
(Não é possível)  

Possibilidade de ocorrer 
em construções 

interrogativas e negativas 
alternativas 

(29) Os ladrões arrombaram a porta 
batendo com um martelo ou usando 
um maçarico? 
(p.9, ex.66) 
(OK) 

(29) *O Zé faltou à aula 
estando doente ou tendo 
consulta? 
(p.9, ex.70) 
(Não é possível)  

Posição 

Posição final ou inicial 
(30) Os bombeiros deram o aviso 
tocando a sirene 
(31) Tocando a sirene, os bombeiros 
deram o aviso 
(p.10, ex.75 e 77) 

Posição inicial 
(32)a. Estando com febre, Zé 
faltou a aula 
b. *O Zé faltou à aula 
estando com febre 
(p.9, ex.72) 

Sujeito 

Não admitem sujeitos plenos 
(25) a. O João não destruiu a carta 
queimando-a 
b. *O João não destruiu a carta 
queimando-a o Pedro 
(p.11, ex.(87a-b)) 

Pode ter sujeito realizado 
ou não 
(26) Estando o Pedro doente, 
a mãe teve de ficar em casa 
(27) estando a chover 
torrencialmente, a mãe teve 
de ficar em casa 
(p.10, ex.81 e 82) 

Interpretação causal 
(relação de anterioridade 
em relação à principal) 

Não é possível  (28) Tendo apanhado muito 
trânsito, o Zé chegou 
atrasado 
É possível 
(p.13, ex.106) 

Valores concessivos, 
facilitados por expressões 

adverbiais 

Não é possível  (29)Mesmo tendo chegado 
atrasado, o Zé conseguiu 
acompanhar a aula 
É possível 
(p.14, ex.110) 
Obs.: A concessão pode 
aparecer em periféricas e 
integradas, no entanto a 
leitura de tempo anterior só é 
possível em periféricas 

Gerúndio Composto 

(30)a. O Zé descobriu a solução 
passeando pela cidade 
b. *O Zé descobriu a solução tendo 
passeando pela cidade 
(p.15, ex.(129a-b)) 
Não é possível  

(31)Tendo chegado atrasado, 
o Zé já não arranjou lugar 
sentado 
(p.14, ex.124) 
É possível 
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 Gerundivas integradas Gerundivas periféricas 

Especificações temporais 
distintas da oração matriz 

(32) *Os chimpanzés fizeram hoje os 
ninhos juntando ontem os ramos 
(p.15, ex.137) 
(Não é possível)  

(33) Chegando a tua mãe 
amanhã, comecei hoje a 
arranjar o quarto 
(p.15, ex.135) 
(OK) 

Tabela 2 – Testes sintáticos segundo Lobo (2001) 

 

A tabela 2 mostra as características de gerundivas integradas e periféricas: As 

gerundivas integradas estabelecem uma relação mais estreita com a matriz e ocorrem 

de forma não marcada em posição final, podem ser clivadas, podem estar sob o 

escopo da negação matriz ou de advérbio de foco, podem constituir respostas a 

interrogativas-Qu, podem ocorrer em construções interrogativas e negativas 

alternativas e não admitem sujeitos plenos; já as gerundivas periféricas ocupam 

tipicamente posição inicial, podem ter sujeito realizado ou não (sujeito pode ser um 

DP ou um pronome com caso nominativo). 

 A descrição é baseada em testes sintáticos que são analisados como provas de 

que em português europeu as orações adjuntas são divididas em duas classificações. 

Aparentemente não temos, em português brasileiro, as gerundivas periféricas, pois 

não há estruturas de orações gerundivas que necessitem estar na primeira posição.  

 

2.3 Móia & Viotti (2004): estudo descritivo e orações gerundivas com sujeito 

oracional comparadas a orações adverbiais 

 

 Os autores apresentam questões em relação à semântica das orações 

gerundivas adverbiais e identificam os valores semânticos associados às orações 

gerundivas e ainda mostram as restrições à distribuição desses valores.  

 A hipótese dos autores sobre a semântica do morfema de gerúndio é a seguinte 

(p.720): 

 

O gerúndio adverbial é um operador discursivo de associação de 
situações, i.e. é um conector interproposicional de ‘amplo espectro’, 
que requer que entre as situações associadas se estabeleça um de 
entre um leque possível de relações discursivas )a definir em função 
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de factores contextuais e situacionais múltiplos), sendo por isso 
incompatível com eventos desconexos. 

 

 A partir dessa hipótese os autores apresentam os valores semânticos 

associáveis às gerundivas adverbiais e algumas restrições em relação a distribuição. O 

quadro abaixo ilustra os valores semânticos associáveis às gerundivas adverbiais 

explorados pelos autores (p.722 a 724): 

 

 Características Exemplos 

Gerúndio (narrativo) de 
posterioridade 

A oração gerundiva identifica uma 
situação ocorrida depois da 
situando expressa na oração matriz 

- A Ana saiu de casa a 
correr, dirigindo-se 
apressadamente para o 
carro 

Gerúndio (narrativo) de 
anterioridade 

A oração gerundiva identifica uma 
situação ocorrida antes da situação 
expressa na oração matriz 

- Colocando bem o 
microfone, o orador 
começou a falar 

- Dizendo isto, calou-se 

Gerúndio de sobreposição (ou 
paralelismo) temporal 

A oração gerundiva identifica uma 
situação concomitante com a 
situação expressa na oração matriz  

- O poeta passeou pelo 
campo, pensando na sua 
amada 

Gerúndio de 
sobreenquadramento 

 A oração gerundiva identifica uma 
situação (tipicamente atélica) que 
enquadra temporalmente a situação 
expressa na oração matriz. A 
gerundiva marca a situação 
enquadradora 

- Estando eu na praia, 
aproximou-se de mim um 
vendedor ambulante 

Gerúndio de subenquadramento 

A oração gerundiva identifica uma 
situação que é enquadrada pela 
situação expressa na oração matriz. 
A gerundiva marca a situação 
enquadrada 

- A Ana esteve deitada na 
praia toda a tarde, tendo 
visto passar vários iates 
de luxo 

Gerúndio de elaboração (ou 
mereológico) 

A oração gerundiva identifica uma  
subsituação daquela situação 
expressa na oração matriz 

- O Pedro renovou o 
jardim, tendo colocado 
cercas de madeira em 
todos os canteiros 

- A câmara construiu a 
ponte, tendo um 
arquitecto francês 
desenhado os planos 

Gerúndio de modo 
A oração gerundiva identifica uma 
característica da situaçnao que é 
expressa na oração matriz 

- A Ana abraçou o Pedro, 
apertando-o fortemente 
contra o peito 
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 Características Exemplos 

Gerúndio instrumental (ou de 
meio) 

A oração gerundiva identifica o 
meio ou instrumentopelo qual se 
chega à situação expressa na oração 
matriz 

- O Paulo enriqueceu 
rapidamente comprando 
e vendendo terrenos no 
Brasil 

Gerúndio causal 

A oração gerundiva identifica uma 
situação que causa ou explica a 
situação que é expressa pela oração 
matriz 

- Achando que a Ana 
gostava de flores, o 
Paulo decidiu enviar-lhe 
um ramo de rosas 

Gerúndio resultativo 

A oração gerundiva identifica uma 
situação que é consequência ou 
resultado da situação expressa na 
oração matriz 

- O Paulo comprou e 
vendeu terrenos no 
Brasil, enriquecendo 
rapidamente 

- O Paulo achou que 
Ana gostava de flores, 
tendo decidido enviar-
lhe um ramo de rosas 

Gerúndio condicional 

A oração gerundiva tem o valor de 
uma oração condicional 

- Apertando este botão, 
a porta abre-se 

- Não havendo atrasos, 
a mercadoria chegará 
no dia 2 

Gerúndio concessivo ou 
adversativo 

A oração gerundiva em o valor de 
uma oração concessiva ou 
adversativa 

- Estudando pouco, o 
Paulo consegue ter 
boas notas 

- O Paulo estuda pouco, 
conseguindo ter boas 
notas 

Gerúndio apositivo 

A oração gerundiva identifica uma 
situação que apenas contrasta com 
a situação expressa na oração 
matriz 

- A Ana não foi para 
Londres, preferindo ir 
para Paris 

Gerúndio neutro 

A orçando gerundiva identifica uma 
situação que nem se relaciona 
temporalmente de modo definido 
com a situação expressa na oração 
matriz, nem envolve implicação ou 
contraste 

- A Índia está dividida em 
28 estados e 7 territórios, 
possuindo mais de mil 
milhões de habitantes 

Tabela 3 – Semantica das orações gerudivas segundo Móia & Viotti (2004) 

 

O quadro apresenta uma análise descritivas das interpretações semânticas do 

gerúndio, não há proposta de estrutura. Com relação as orações com sujeito oracional, 

atenta-se para o exemplo de gerúndio adverbial resultativo Móia & Viotti (2004) 

apresentam o seguinte exemplo (p.716, ex. (1e’)): 
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(34)  A ana recitou bem o poema [recebendo muitos elogios] 

 

 A definição dada por Móia & Viotti de gerúndio resultativo é (p.716):  

 

Semanticamente, distinguem-se por envolverem uma combinação de 
duas proposições completas, que são relacionadas por um 
determinado valor semântico: (…) Resultado em (1e’) - [a Ana recitar 
bem o poema] [RESULTADO: a Ana receber muitos elogios]. 

  

É, de fato, uma ideia de causa e consequência, e novamente os autores 

abordam esse tipo de construção quando tratam dos valores semânticos associáveis às 

orações gerundivas adverbiais e um desses valores é o gerúndio resultativo (p.723):  

 

A oração gerundiva identifica uma situação que é consequência ou 
resultado da situação expressa na oração principal, podendo ser o 
inverso  de uma relação instrumental ou de uma relação causal. 
Estabelece-se uma Relação Discursiva de Resultado. Exemplo: o 
Paulo comprou e vendeu terrenos no Brasil, enriquecendo 
rapidamente; o Paulo achou que gostava de flores, tendo decidido 
enviar-lhe um ramo de rosas.  

 

 Os autores afirmam também que essas orações que marcam resultado só 

podem aparecer em posição final. 

Portanto, o estudo decritivo dos autores demonstrou ser importante por 

apresentar mais uma possibilidade de classificação para as gerundivas com sujeito 

oracional. 

 

2.4 Lopes (2008): orações apositivas de foco 

 

Lopes (2008) estuda a ocorrência da oração de gerúndio apositivas de foco, o 

licenciamento do sujeito na oração adjetiva reduzida de gerúndio e a relação entre as 

propriedades semânticas do predicador e a distribuição da oração adjetiva de gerúndio 

em contextos de leitura progressiva e não-progressiva.  

 Lopes defende o caráter predicativo do gerúndio dizendo (p.54): “Seu traço de 

aspecto [+Durativo] é compatível com as propriedades estativas, típicas do adjetivo. 
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Em virtude disso, está o gerúndio capacitado para figurar como modificador de um 

nome”. 

 Lopes (2004) concorda com as considerações de  Moutella (1995) em relaçnao 

a caracterização das gerundivas adjetivas, os aspectos que são diferentes entre as duas 

análises devem ser, portanto, enfatizados aqui. Enquanto Moutella, em relação às 

gerundivas adjetivas, as considera apenas equivalentes a adjetivas restritivas, Lopes 

apresenta a possibilidade de estruturas reduzidas de gerúndio explicativas ou 

restritivas (p.28, ex. 49 e 50): 

 

(35) 

 

 

 

 

 

 

(36) 

 

  

 

Em relação ao sujeito das reduzidas adjetivas, Lopes (2004) apresenta o 

estudo de Moutella (1995), em que ela considera o sujeito como um PRO coindexado 

a uma expressão nominal da matriz, porém afirma que no minimalismo seria 

necessária uma outra explicação, mas afirma que esse não é objetivo dela nesse 

trabalho. 

A autora chama de apositivas de foco as orações gerundivas com sujeito 

oracional considera, esse tipo de estrutura possuem a característica de ter o sujeito da 

reduzida referente à situação descrita na matriz, o sujeito do gerúndio seria um PRO 

de controle coindexado com a oração inteira, para demostrar sua hipótese faz o teste 

com a nominalização (p.69, ex. (94a-c) e (95a-c)): 
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(37)  a. O avião caiu deixando vários feridos 

(38) a. [A queda do avião] deixou vários feridos 

(39)  b. O clima está seco, causando desidratação 

(40)  b. [A secura do clima] causa desidratação 

(41)  c. A qualidade de vida vem crescendo a cada dia, criando oportunidades para o povo 

brasileiro 

(42) c. [O crescimento da qualidade de vida] cria oportunidades para o povo brasileiro 

 

 A autora considera essencial o fato de essas estruturas terem de expressar uma 

leitura de causa/consequência, o que reflete na impossibilidade de mudança da 

posição e reafirmando a impossibilidade de aproximar essas estruturas às coordenadas 

(p.69, ex.96): 

 

(43)  a. *Deixando vários feridos, o avião caiu 

 b. *Causando desidratação, o clima está seco 

c. *Criando oportunidades para o povo brasileiro, a qualidade de vida vem crescendo 

a cada dia 

  

7 Considerações finais 

 

As orações gerundivas com sujeito oracional possuiem três possíveis 

classificações: (i) Orações Coordenadas, segundo Moutella (1995); (ii) Orações 

adverbiais com gerúndio resultativo, segundo Móia & Viotti (2004) e (ii) Apositivas 

de foco, segundo Lopes (2008). 

Tanto Moutella (1995) e Lopes (2008) afirmam que esse tipo de estrutura 

possui a característica de ter o sujeito da subordinada correferencial a toda a 

informação contida na matriz e não ao sujeito dela. Para a primeira, compara-se esse 

tipo de estrutura como (44a) ao mostrado em (44b) e para Lopes (2008) compara-se 

ao mostrado em (44c): 

 

(44) a. O avião caiu, matando 150 pessoas 

 b. Avião cai e mata 150 pessoas 
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 c. O avião caiu, o que matou 150 pessoas 

 

Lopes (2008) considera essencial o fato de essas estruturas terem de expressar 

uma leitura de causa/consequência, o que reflete na impossibilidade de mudança da 

posição, assim mostra que não seria possível comparar tal estrutura a orações 

coordenadas como fez Moutella (1995), (p.69, ex.96): 

 

(45)  a. *Deixando vários feridos, o avião caiu 

 b. *Causando desidratação, o clima está seco 

c. *Criando oportunidades para o povo brasileiro, a qualidade de vida vem crescendo 

a cada dia 

 

Móia & Viotti (2004)  apresentam um estudo sobre a semântica das gerundivas 

adverbiais e apresentam o seguinte exemplo para gerúndio adverbial com semântica 

de resultado (p.716, ex. (1e’)): 

 

(46).  A ana recitou bem o poema [recebendo muitos elogios] 

 

 Percebe-se que tal estrutura assemelha-se às apositivas de foco apresentadas 

por Lopes (2008). Ao fazer o teste de nominalização  proposto por Lopes (47a) e o 

teste da mudança de posição (47b)  

 

(47)  a. O bom recital de Ana recebeu muitos elogios  

 b. *Recebendo muitos elogios, a Ana recitou bem o poema 

 

 Aparentemente, a oração que, para Móia & Viotti, consiste em uma gerundiva 

adverbial comporta-se da mesma maneira que os exemplos para apositivas de foco. 

 O quadro teórico sobre orações reduzidas de gerúndio não é uniforme e há 

problemas em classificar as gerundivas com sujeito oracional, pois existe pelo menos 

três possibilidades de classificação.  A partir dos estudos analisados será necessário 

estabelecer uma forma mais objetiva de analise que aborde estruturas inovoadoras. 
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POESIA E CONTRADIÇÃO: O LIRISMO DE REPRESENTAÇÃO DE 

BERNARDO ÉLIS 

 
 

Rogério Max CANEDO (UnB)1 
 
 

RESUMO: O presente trabalho propõe uma abordagem sobre a poesia de Bernardo Élis, 
sobretudo pela perspectiva das dicotomias entre o moderno e o arcaico, o local e o universal, 
o campo e a cidade. A partir da análise dos poemas de sua coletânea, a proposta é fazer 
perceber como o sujeito lírico apresenta, esteticamente, o cenário goiano que se buscou 
moderno, mas que dialoga, ou entra em atrito, com essa mesma tradição, propondo um ponto 
de encontro: a relevância do diálogo entre a história e a literatura para uma compreensão do 
homem e de suas condições sociais. 

 
Palavras-chave: Poesia. Bernardo Élis. Representação. 

 
 

Privilegiou-se aqui iniciar pelos primeiros escritos que já mostravam a capacidade 

artística e de representação do corumbaense. Segundo aponta a crítica literária, sua primeira 

obra sistematizada2 foi Primeira Chuva (1955). Apesar de a publicação constar da década de 

1950, o único livro de poesia do autor foi produzido entre os anos de 1934 e 1943. Ao que 

consta, ao ser lançado posteriormente ao livro de contos Ermos e Gerais, “ficou a dever a este 

parcela de sucesso” (ALMEIDA, A. 1970, p. 31).  Mesmo considerando a época em que sua 

poesia foi produzida, vale aqui pensar sobre o valor e a função dessa elaboração para seu 

tempo. Numa abordagem rápida, é possível perceber, na obra de Élis, como o poeta contribuiu 

para o alastramento da corrente modernista em Goiás, inserindo aí, com certo vigor, um 

movimento de escrita crítica, reflexiva, questionadora e irônica, sem, contudo, deixar de ser 

simples, cotidiana e corriqueira, muito própria do artista atento às questões de seu tempo. 

Nessa poesia, é possível também detectar o carinho e obstinação do autor na busca pela 

amostragem do que seria seu principal mote, a velha Vila Boa. No prefácio à edição de 1971, 

José Godoy Garcia lembra que essa poesia não é apenas a poesia da cidade velha, mas da 

                                                           
1 Universidade de Brasília. Brasília. Distrito Federal. Brasil. E-mail: max_canedo@hotmail.com. 
2 Entendemos por sistematizada uma prática regular de escrita de poesia de Bernardo Élis. Apesar de terem sido 
escritas e organizadas primeiro, as poesias que compõem o livro Primeira Chuva só vêm à luz depois da 
publicação do livro de contos Ermos e Gerais. Contudo, antes da consagração literária, em sua juventude de 
estudante na cidade de Goiás, o autor veicula seus primeiros textos no então jornal O Lyceu, do Grêmio 
Estudantil do colégio Lyceu. Já na primeira edição do folhetim, Élis inicia sua carreira como poeta, tornando 
público o poema A Chaminé. Cf. Presença Literária em Bernardo Élis (1970), Nelly Alves de Almeida.  
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alma velha, de um mundo velho, elaborada sob a forma nova. Nas palavras do crítico: “Era 

uma novidade que nos deliciava a todos, juventude e gente simples do tempo [...], a poesia de 

Bernardo Élis, material e corpórea, era um fato, e o mais que a ‘liberdade’ de criação fiel à 

justa renovação formal pôde nos legar” (ÉLIS, 1971, p. 07). 

A questão histórica e geográfica de Goiás é um dado importante quando se quer pensar 

também na produção literária goiana. As particularidades decorrem do fato de ainda haver, 

sobretudo no século XVIII e XIX, um número reduzidíssimo de intelectuais nestas terras. 

Pouquíssimos são os nomes dos homens de letras que podem ser citados, entre eles o de 

Bartolomeu Antônio Cordovil3 e o do padre Silva e Sousa. Essa situação, talvez por 

consequência da primeira, dava a Goiás a característica de ser um Estado amorfo 

artisticamente em um contexto territorial maior, em outras palavras, não trazia Goiás em pé de 

igualdade cultural com os demais Estados brasileiros, sobretudo em relação aos de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Em outra esfera, nestes dois séculos citados, os goianos 

tiveram seu apogeu econômico e também sua decadência. Tanto em seu momento de maior 

extração aurífera, quanto na época de sua derrocada, a imagem de um Estado atrelado à 

questão econômica era pauta corrente, fosse para louvá-la ou para negá-la. Esse terreno de 

exploração financeira pouco ou nenhum espaço pode dar à literatura, até porque essa relação 

não se dá de forma harmoniosa4. Assim Goiás, até o século XX, era terra pouco profícua à 

promoção das artes. No entanto, pode-se perceber o esforço de artistas que publicaram seus 

versos em veículos de comunicação que circulavam nos dois principais centros urbanos, a 

saber, Meia Ponte e Vila Boa de Goiás. Segundo Francisco Ferreira dos Santos Azevedo5, 

Goiás nunca foi dado à literatura, no entanto isso não equivale dizer “que não aparecesse de 

vez em quando, enfrentando a suprema indiferença do povo, entre o riso de escárnio e o 

movimento de repulsa, um ou outro que ousava escrever versos” (AZEVEDO apud TELES, 

1964, p. 15).  

Além dos primeiros e poucos seres adeptos da subjetividade artística, trabalhos de 

viagens e descrições naturalistas quase poéticas foram feitas por alguns homens que por terras 
                                                           
3 Bernardo Élis produziu vasto ensaio sobre a importância de Cordovil para as letras goianas. O ensaio em 
questão é intitulado de Os enigmas de Bartolomeu Antônio Cordovil (1987). Nele, Cordovil é colocado como 
primeiro professor de Latim da Capitania e também o primeiro a escrever poesia em Goiás. 
4 A relação entre arte e capital é discutida no texto “Literatura como trabalho e apropriação” (2009), de 
Hermenegildo Bastos. 
5 O trabalho do professor Azevedo é de 1910 e tem por título Anuário. Ele foi citado pelo professor Gilberto 
Mendonça Teles no texto Goiás e Literatura (1964).  
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goianas passaram deixando assim um legado, mesmo que disforme, das primeiras 

representações literárias goianas. Assim sendo, em seu trabalho intitulado Goiás e Literatura, 

o crítico e poeta Gilberto Mendonça Teles afirma ser necessário pensar nomes como os de 

“um Silva e Sousa, um Silva Pinto, um Florêncio Antônio da Fonseca Grostom, além de 

viajantes e cronistas como Saint-Hilaire, Phol, Martius, Cunha Matos e outros que escreveram 

sobre Goiás” (TELES, 1964, p. 16). 

No contexto geral, o século XX foi responsável por inúmeras mudanças na sociedade 

brasileira e, obviamente, goiana. Em literatura, novos rumos foram sendo traçados e tiveram 

seu ponto de partida mais acentuado com o início do modernismo brasileiro, balizado pela 

Semana da Arte Moderna em 1922. Nesse contexto, as influências modernistas em Goiás 

devem ser pensadas tendo em vista certas peculiaridades também históricas. Nas três 

primeiras décadas do referido século, no Brasil, a expressividade artística goiana permanece 

quase inexistente no cenário nacional e, em certa medida, no âmbito local. Passada a corrida 

pelo ouro, que se deu nos séculos anteriores, restavam aos goianos atividades que se 

restringiam à agricultura de subsistência e à criação de gado. Some-se a isto a política local, 

que pouco esforço empreendeu para minimizar os estigmas de decadência e isolamento a que 

estavam acometidos os homens desta terra, assim como as estratégias de um governo central, 

que promulgava a autonomia dos Estados, sem ter em mente que promovia também a política 

de fechamento e de segregação. Sem dúvida, esse cenário foi promotor também de um atraso 

intelectual e artístico. Ao estudar tais particularidades históricas para expor o caráter da 

literatura goiana, Gilberto Mendonça Teles mostra que “um aspecto importante que não deve 

escapar aos estudiosos da cultura goiana é o anacronismo em que sempre viveram os nossos 

escritores. Basta lembrar que os poetas goianos tidos como românticos [...] são de 1900” 

(TELES, 1964, p. 40). 

Não podemos nos esquecer, no entanto, que Goiás recebe sua primeira influência 

modernista através da figura do poeta Leo Lynce. Essa entrada do Modernismo brasileiro em 

Goiás se deu pelos escritos de um artista que buscou adotar “concepções nacionalistas, de 

reformulações temáticas, de inovações através de uma linguagem valorizada nos seus 

múltiplos recursos de expressividade” (TELES, 1964, p. 21). Mesmo assim, essa influência 

parece ter sido breve e, como tudo em Goiás daquela época, sem força suficiente para lograr 
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no Estado uma frente artística capaz de colocar os goianos em pé de igualdade com o que 

ocorria nos grandes centros brasileiros. Segundo Teles: 

 

Existe um certo exagero em datar de 1922 os princípios da poesia moderna 
em Goiás. Tratava-se de uma caso à parte, de um escritor sintonizado com a 
sua época, não havendo porém, por parte dos outros escritores e do público, 
nenhuma aceitação dos princípios modernistas, o que só vai ocorrer, na 
verdade, vinte anos depois, em tôrno da Revista “Oeste” (1964, p. 26). 

 

O crítico em questão aponta que a publicação de Ontem de Leo Lynce, datada de 

1928, promove determinada modernização da literatura goiana. No entanto, é a partir de 1930 

e, principalmente depois de 1942 (batismo cultural de Goiânia), que a literatura toma “um 

sentido de auto-afirmação, produzindo obras de poesia, conto, romance, teatro e crítica, 

procurando assim uma positivação regional na literatura brasileira” (TELES, 1964, p. 26-7). É 

consenso que a literatura em Goiás ganha novos rumos a partir da década de 1930. Além da 

afirmação no espírito do homem local, dado às mudanças econômicas da época, Teles baliza 

esse movimento com a criação da Academia Goiana de Letras e do Instituto Histórico e 

Geográfico, ambos em 1939 e, ainda, da Associação Brasileira dos Escritores - Secção de 

Goiás, em 1941.   

A construção da nova capital goiana e a ascensão da Era Moderna em Goiás 

indiscutivelmente promoveram um impulso nas artes. Já na década de 1950, Goiás 

experimentava o influxo nacional do crescimento econômico. É nesse ambiente que surge 

Primeira Chuva, de Bernardo Élis, publicado pela editora Oriente. No entanto, apesar do 

cenário desenvolvimentista, há de se perceber o tom destoante dessa obra do escritor de 

Corumbá, ao mostrar outro olhar que não coincide plenamente com a aura festiva da época. 

Nesse livro, o sujeito poético aparece como que revelando uma visão bem diversa daquela 

pautada pelo entusiasmo explosivo e momentâneo que os novos tempos impunham, deixando 

evidente qual era o posicionamento social e ideológico do autor. Nas palavras do crítico 

literário Hermenegildo Bastos, “a literatura pode antecipar-se ao conhecimento que uma 

sociedade tem de si mesma. Como tal, ela é uma forma de autoconhecimento da sociedade” 

(BASTOS, 2008, p. 02). Adiantando-se, Bernardo Élis segue na contramão do modernismo 

goiano festivo, conservando a postura de um lírico mais realista. Para Gilberto Mendonça 

Teles, o poeta da velha capital é figura importante para o modernismo em Goiás, “o único de 
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sua geração que não parou na especulação do fato literário” (TELES, 1995, p. 195). Segundo 

o crítico, Élis foi poeta promotor de “toda uma nova sensibilidade poética, caracterizada pela 

linguagem nova para a época, por ritmos desconhecidos em Goiás, por imagens pitorescas e 

pela ironia deliciosa de um observador adolescente” (TELES, 1995, p. 195). Bernardo Élis 

promoveu esse projeto literário tendo como cenário principal a Cidade de Goiás, antiga 

capital do Estado. A velha Vila Boa revela, nos traços poéticos de Élis, as ruas, praças e 

casarões que viveram os melhores anos da cidade sede, espaço dado agora à ruína físico-

espiritual e que se contenta com o que foi. Nessa dialética, a poesia de Bernardo Élis 

consegue recuperar um traço forte de nostalgia e melancolia, que são expressos via paisagens 

da cidade por onde passeia o sujeito lírico. O cenário poetizado serve, assim, de pretexto para 

elencar oposições próprias do mundo novo, fazendo surgir um olhar pessimista e não menos 

palpável para com as coisas. Seu trabalho aponta para um fazer lírico promotor de “um 

reflexo da realidade objetiva que existe independente de nossa consciência” (LUKÁCS, 2009, 

p. 245), para fazermos uso das palavras de Lukács quando se dispôs a discutir alguns dos 

princípios de escrita de Marx.  

O poeta sinaliza para um lugar que parece estar esquecido, “desconfigurado e morno”, 

para usar as palavras do já citado Godoy Garcia. Por outro lado, contraditoriamente, não o faz 

em forma de painel, de pintura estática do lugar, antes o faz com tal habilidade estética que dá 

garantia de movimento vivo aos poemas. É como se o leitor ou o sujeito lírico, ou ambos, 

andassem lado a lado por esses caminhos que são cenários poéticos, mas que são, sobretudo, o 

caminho da própria poesia, do trabalho artístico que se quer ao mesmo tempo sentimento 

íntimo e perspectiva sobre o outro. Nesse embalo, o leitor percebe os influxos artísticos 

próprios da poesia ao mesmo tempo em que é levado a sentir os resultados das contradições 

advindas da modernidade, como veremos mais adiante.  

Da antiga capital, o poeta capta o resultado social, psicológico e emotivo decorrente 

do novo fluxo de forte envergadura econômica em Goiás, apresentando as dicotomias dadas 

pelo moderno e o arcaico, o local e o universal, o campo e a cidade, sem negligenciar as 

diversas camadas sociais em foco. Vila Boa aparece como fonte e marco para a reflexão do 

poeta e de seu sujeito lírico. No conjunto dessa poesia, Bernardo Élis promove a reflexão 

acerca das questões sociais, a partir de uma visão lírica quase sempre elencada pela lembrança 

de teor decadente. É o caso, por exemplo, do poema “Dasdôres da minha infância” (ÉLIS, 
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1971, p. 51), em que para o sujeito lírico a infância parece que “morreu no corpo inocente de 

impúbere/pura, muito pura.”. Assim, metonimicamente, vista no corpo de menina que se fez 

mulher, a infância pode ter sido algo bom, prazeroso, como quem “toma banho na bica do 

monjolo” e que, posteriormente, perde o encanto, visto que a mulher, amadurecida agora pela 

lei do tempo, torna-se “outra pessoa bem diferente” em que seus vestidos e seus seios 

“espantam”, “escandalizam”, pois a outra Dasdôres “morreu sem seios”. Este poema, entre 

tantos outros, traz a síntese de um passado irremediavelmente perdido e contraposto à 

modernidade, além de melancólico, em função da perda irrecuperável da inocência, pois no 

tempo de Dasdôres “as crianças chegavam no bico das cegonhas”.  

No poema “O poço do bispo” (ÉLIS, 1971, p. 24), verificam-se, além da tônica de 

iniciação erótica, certas marcas que sugerem a divisão de classes, tendo como ponto de 

partida uma situação corriqueira. Nele, o sujeito lírico apresenta acentuado desejo sexual pela 

representante de certa camada social e, sobretudo, submissa, a saber, a lavadeira. De forma 

contida, o sujeito lírico parece contemplar desejoso: “Que vontade de tomar banho no poço do 

bispo/[...] e depois ficar olhando as lavadeiras bater roupa/[...] Que vontade.../tanta lavadeira 

bonitinha”. No poema “Femininas do Beco” (ÉLIS, 1971, p. 62), a figura da mulher aparece 

como aquela que vende o corpo. Neste aspecto, o poeta acentua, além da problemática social 

da prostituição, a dessacralização da beleza feminina quando “às vezes há gritos/mortes, 

raramente/mas um São Caetano/maliciosamente/pula o muro”. 

A poesia de Bernardo Élis capta, principalmente, as mudanças sociais e culturais das 

primeiras décadas do século XX. No entanto, como vimos, sua escrita poética sistemática só 

vem a público na segunda metade do mesmo século. Esse anacronismo positivo, por assim 

dizer, pode ser compreendido tendo em vista, reafirmamos, as questões históricas brasileiras 

que, nos primeiros anos do referido século, mostraram um país que pouca influência exerceu 

sobre as regiões do centro. Talvez, por isso, essa poesia marcadamente modernista tenha 

impedido que o seu próprio autor a publicasse, protelando o feito até que o terreno se tornasse 

menos estranho à sua produção. Some-se a isto a timidez do escritor goiano que, ao fazer sua 

segunda viagem ao Rio de Janeiro, em 1943, tendo concluídas na bagagem as obras Ermos e 

Gerais e Primeira Chuva, não teve coragem de apresentá-las para possível publicação, seu 

grande intento, como nos conta Nelly Alves de Almeida (1970, p. 28). 
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Anos mais tarde, quando a movimentada Semana da Arte Moderna já não era tão 

estranha entre os goianos, vieram à luz poemas como “Noite de lua com serenata” (ÉLIS, 

1971, p. 29) ou “Poema burocrático do dia da árvore” (ÉLIS, 1971, p. 69) que compõem a 

obra publicada pela primeira vez em 1955. Um olhar mais atento não pode deixar passar certa 

discrepância que faz dos poemas de Élis uma produção peculiar no Modernismo de Mário de 

Andrade e Oswald de Andrade. Percebe-se, nos versos do poeta goiano, um ar de desalento 

evidente que atualiza o tom final das coisas, como quando ao cair da tarde “anda alguém 

cantando em serenata/modinha triste/modinha triste” (p. 29) ou, ainda, quando, em “Poema 

burocrático do dia da árvore”, o abatimento é capaz de revelar certa crítica social: 

 
Professôres cansados 
levaram alunos cansados 
para horizontes cansados 
e na terra cansada de ser inculta 
plantaram árvores cansadas de ser inúteis 
por sucessivos exercícios escolares 
o brasileiro é antes de tudo 
um forte fazedor de deserto. 
(ÉLIS, 1971, p. 69). 

 

O aspecto de descrédito, associado ao adjetivo “cansado” que promove a manutenção 

dessa situação, pode ser resultado de um sujeito lírico acometido por forte pessimismo. Já no 

poema “Madrugada (ÉLIS, 1971, p. 19-20) ou “Luís louco” (ÉLIS, 1971, p. 35-36), ou ainda 

em “A moça do Piauí” (ÉLIS, 1971, p. 48-49) fica evidente o traço irônico de forma 

aparentemente simples, mas crítica e denunciadora. Neste último, a questão das camadas 

sociais tão cara a Bernardo Élis vem à tona, figurada por uma moça que, veio de longe e que, 

dada a situação de imigrante, não tem nenhuma condição de estadia e sobrevivência, sendo 

assim irremediavelmente conduzida à vida de prostituição. Por isso mesmo, Maria da 

Conceição “tem a fala muito mansa” e em sua humildade “ri por tudo”, mas esse riso de 

alguém sem pai e sem mãe é requisito para sua sobrevivência. Neste aspecto, é válido dizer 

que a construção da ironia só se torna clara aos olhos do leitor nos últimos versos em que 

“tossia e decerto ria com a bôca, mas as pupilas eram/sempre tristes, porque a vida lhe 

ensinara que os homens/gostam do riso e que o chôro provoca rugas”. 

A modernidade em pauta é outro viés pelo qual o leitor pode encontrar os 

desdobramentos dessa poesia. As contradições advindas da nova ordem são acessadas à 
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primeira leitura. O poeta demonstra grande preocupação em detectar as consequências típicas 

da modernidade e revelá-las pelo caminho poético. No poema “Ponta de Rua” (ÉLIS, 1971, p. 

46-47), Élis apresenta uma situação recorrente nas pacatas cidades que são tomadas pelo 

desenvolvimentismo. O conflito entre o espaço anterior e o novo se estabelece nesse poema 

na medida em que esses espaços que configuram o campo do arcaico e do moderno se 

chocam, figurados por uma rua que surge invadindo os recintos antigos, mas estagna-se em 

determinado estágio. O lugar onde a rua parou pode ser visto como o ambiente de resistência 

representado pela natureza: “A rua parou no meio do campo aberto/Mais uns passos era a 

várzea/o córrego/o pasto cheio de vacas manteúdas/e bezerros espertos”. A partir daí, os 

versos vão iluminando esses dois ambientes aparentemente tão distintos e contrários 

ilustrados por: “A rua parou/aí também parou a vida/Lá em baixo é aquela inferneira de 

automóveis/de buzinas/de rádios/altofalantes/letreiros/carroças – o diabo” ou “Aqui as casas 

baixas/cêrcas de mandacarus/gente em manga de camisa sentado à porta da 

rua/pitando/batendo papo/numa calma franciscana”. Por fim, a noite cai, e as distinções tão 

marcadas destes dois espaços se fazem comprometidas, aliás, como toda tentativa fracassada 

de negação da modernidade, invasora e inevitável: “Mocinhas namorando soldados de polícia 

no escuro/[...] As mulheres da venda do Mumbuca/bebem cachaça e xingam nomes feios/Elas 

também cantavam outrora”.  

Essa dialética aparece em outros poemas da coletânea como em “Boiadeiro ouvindo 

rádio” (ÉLIS, 1971, p. 55) ou “Partida automática” (ÉLIS, 1971, p. 74). Neste, em especial: 

“as casas, os jardins, os céus, e os pássaros continuam voando/mas mortos”. “A cachaça de 

meu avô” (ÉLIS, 1971, p. 32-34) destaca-se como forte lembrança de um tempo que se 

perdeu: “A cachaça de meu avô/eram os carros de boi/Que paixão besta!”. Pela ótica do neto 

– agente do moderno – conhecemos a necessidade estranha de seu avô em sempre parar tudo 

o que estava fazendo para recuperar um passado, mesmo se esse comportamento lhe valesse 

problemas do mundo em que vive e que é tão diferente dele: “Da casa dele à Repartição/era 

um bom pedaço de chão/Mas se um carro de bois/cantava perto/passando por sua porta, na rua 

da Estrada/meu avô largava o prato/e voava a ver o carro”. 

As cidades e a memória são elementos que perpassam a obra do autor, assim como a 

representação do conflito entre as camadas sociais, como no poema “Negro Malandro” (ÉLIS, 

1971, p. 43-45) e “Natal” (ÉLIS, 1971, p. 59), que compõem a coletânea. Os poema-prosas 
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também aparecem, como se pode verificar principalmente em “Romance do soldado músico” 

(ÉLIS, 1971, p. 40-42), “Rio Verde” (ÉLIS, 1971, p. 61) e “Poema do amante da viúva do 

tuberculoso” (ÉLIS, 1971, p. 64), reafirmando algumas das tendências formais de 22. 

À primeira vista, a poesia bernardiana parece simples e corriqueira. Mas, basta um 

olhar mais atento para perceber a perspectiva crítica do poeta em revelar o pessimismo do fim 

das coisas, como ocorre em “Tarde de Novena” (ÉLIS, 1971, p. 25), em que a calmaria 

ingênua da tarde aos sons dos sinos da igreja cede lugar à noite que é “palpitações e trevas”. 

Ou ainda em “Santa Bárbara” (ÉLIS, 1971, p. 26-28), poema em que a tranquilidade é 

quebrada pelo som do grito de guerra; pela voz áspera da cidade revelando que a calmaria era 

apenas aparente, sendo destituída não pela guerra presente, mas pelo canto bélico do passado, 

vivo e constante, irremediável à vida do sujeito lírico, cabendo a ele pouca ou nenhuma saída 

a não ser a ironia de que: “O que me resta/é ir à Santa Bárbara/agora que êsse ventinho 

trêfego/refresca a tarde”. Essa quebra do estado original para uma situação menos cômoda 

está presente na maior parte do livro que é composto por trinta e seis poemas. O recurso da 

frustração utilizado pelo poeta dá um tom de abatimento e está presente em vários poemas, 

garantindo a habilidade de um grande escritor que consegue driblar as barreiras e subverter os 

encantos da celebração festiva de uma modernização desigual e inconclusa. Nessa 

perspectiva, o trabalho do poeta é apresentar ao leitor uma espécie e janela pela qual se pode 

ver um espaço pacato e corriqueiro, porém com um pouco mais de esforço visualizar o não 

dado, perscrutar aquilo que está latente, por isso mesmo muito revelador, eis o cerne de sua 

poética. Até porque “o conjunto das palavras que não foram ditas não é uma lista ou rol de 

temas e assuntos de que seria preciso tratar. Dizer não é discorrer sobre” (BASTOS, 2009, p. 

11). Como todo grande escritor, Bernardo Élis irá fornecer o melhor de sua poesia àqueles 

atentos leitores, levando-os a perceber claramente os caminhos de uma escrita reflexiva. 

Lembrando um dos principais teóricos da lírica moderna, Theodor W. Adorno, quando diz 

que o “harmônico e não fraturado, testemunha o contrário, o sofrimento com a existência 

alheia ao sujeito” (2003, p. 71), poderíamos pensar a poesia de Bernardo Élis partindo do 

pressuposto de uma escrita que não se revela social à primeira vista, mas que, no entanto, 

ultrapassa de forma reflexiva o aparentemente trivial e descompromissado.  

O autor de Primeira Chuva promove uma poesia de temática local, social e de forma 

subjetiva, dando vazão às questões cotidianas, bem ao estilo de certo modernismo. Através 
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dos recursos utilizados pelo autor, a expressão poética ultrapassa os limites da leitura 

despretensiosa para ser também comunicação, práxis, por meio de uma linguagem direta. No 

entanto, a exemplo do que ocorre na primeira poesia de Carlos Drummond, Primeira Chuva 

revela-se como poesia carregada de peculiaridades temáticas e formais, fazendo de Bernardo 

Élis não apenas o autor que contribui para a inserção do modernismo em Goiás, como 

também um discípulo do poeta mineiro em terras goianas. Na esteira de Drummond, Élis 

constrói seus poemas com uma consciência artística e social ao mesmo tempo em que o faz de 

forma cautelosa, em relação às propostas modernistas de Mário de Andrade e Oswald de 

Andrade. Sua poesia é inserção e desdobramento da tendência de época, a exemplo do caráter 

de desconfiança que Drummond teve acerca das propostas modernistas e salvatórias de 226.  
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ENSINO INTERCULTURAL DE PORTUGUÊS PARA INDÍGENAS 

 
 

Tânia Ferreira REZENDE (UFG)1 
 
 
RESUMO: Os objetivos, neste trabalho, são problematizar as bases epistemológicas das 
políticas brasileiras de ensino de Português e defender a desinvisibilização da diversidade 
linguístico-cultural na sala de aula. A proposta se desenvolve por meio de relatos de 
experiências e de atividades de escrita e reescrita de textos e com base em reflexões sobre as 
estratégias de aprendizagem e de apropriação da escrita em português pelos docentes 
indígenas em formação, nas aulas de Português Intercultural da licenciatura em Educação 
Intercultural da Universidade Federal de Goiás. O material selecionado para evidenciar esta 
discussão foi construído na Etapa de Estudos da UFG em julho de 2014. 
 
Palavras-chave: Políticas de ensino. Português Intercultural. Ensino intercultural de 
Português. 
 
 
1 Introdução 
 

A discussão que ora se desenvolve está ancorada nos resultados de pesquisas 

realizadas no andamento do projeto intitulado Atitudes sociolinguísticas e posturas políticas 

balizadoras das práticas escritas nas aulas de Língua Portuguesa e tem por objetivos 

problematizar as bases epistemológicas das políticas brasileiras de ensino de Português e 

defender a desinvisibilização da diversidade linguístico-cultural na sala de aula de Português, 

bem como a efetiva participação dos sujeitos da aprendizagem, reconhecidos e respeitados em 

sua diferenciação, nas tomadas de decisão acerca da construção dos projetos de ensino. 

Através de relatos de experiências com o ensino de Português Intercultural na licenciatura em 

Educação Intercultural da UFG, pretende-se refletir sobre as estratégias de apropriação da 

escrita em português pelos docentes indígenas em formação no referido curso. 

Para tanto, considera-se a constituição etnolinguística e a realidade sociolinguística da 

turma de Português Intercultural 2014/2, que serviu de campo de pesquisa e de base de 

conhecimento para fundamentar as discussões. A pesquisa foi desenvolvida por meio da 

observação participante nas aulas de Português Intercultural IV e de eventos vários de 
                                                           
1 Professora Adjunta da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, com atuação nas áreas de 
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Intercultural na licenciatura em Educação Intercultural do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior de 
Professores Indígenas/UFG; Goiânia-Goiás-Brasil. taniaferreirarezende@gmail.com. 
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letramento, coleta de narrativas orais e escritas, produzidas pelos alunos, em sala de aula, e 

registros em caderno de campo.  

Nesta discussão, consideram-se os resultados das pesquisas realizadas nas aulas de 

Português Intercultural IV da licenciatura em Educação Intercultural da UFG, em Goiânia-

GO, com a turma de 2014/2.  

Os resultados permitem afirmar que nas salas de aula de Português Intercultural, na 

turma que serviu de campo de pesquisa, uma sala sociolinguisticamente complexa, com as 

práticas sociolinguísticas realizadas predominantemente em Português, que a 

interculturalidade constitui a realidade sociolinguística das aulas de Português para povos 

indígenas e também assim é no curso de Educação Intercultural da UFG; e que as posturas 

políticas e as concepções orientadoras das práticas dos sujeitos da educação são construtoras 

das identificações e das atitudes dos sujeitos da educação envolvidos nos processos de 

letramento escolar intercultural. Esses resultados corroboram os resultados de estudos 

realizados com outras turmas em etapas anteriores (2013/1, 2013/2; 2012/1, 2012/2) de 

estudos na UFG. 

 

2 A sala de aula de Português Intercultural: um campo sociolinguisticamente complexo 

 

A licenciatura em Educação Intercultural da UFG tem duração de 5 anos, está 

organizada em uma matriz básica e três matrizes específicas: Ciência da Cultura, Ciência da 

Linguagem e Ciência da Natureza, e funciona em forma de etapas de estudos, sendo duas 

etapas de estudos na UFG, em janeiro/fevereiro e julho/agosto, uma etapa de estudos em 

terras indígenas, no primeiro semestre, e uma etapa de estudos nos polos indígenas, no 

segundo semestre (BRASIL, 2006).  

As atividades pedagógicas do curso consistem em temas contextuais, estudos 

complementares, projetos de pesquisa, estágios, PCC e a participação no PIBID-Diversidade e 

iniciação científica vinculada ao Observatório de Educação Escolar Indígena, além de 

projetos de extensão, como os Saberes Indígenas na Escola e outros.  

O Português Intercultural é um estudo complementar presente em todas as matrizes e 

em todas as etapas de estudos na UFG, concebido como uma língua de relações interculturais 

entre os próprios indígenas e entre os indígenas e os não indígenas, e com o objetivo de 
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promover as habilidades oral e escrita em português, com vistas a potencializar os indígenas 

para as relações interculturais que eles estabelecem principalmente com a sociedade não 

indígena. 

As aulas de Português Intercultural se desenvolvem por meio de temas contextuais que 

contemplem diferentes gêneros textuais e discursivos. Em geral, as turmas de Português 

Intercultural são constituídas de professores indígenas de diferentes origens étnicas e 

culturais, falantes de diferentes línguas, com distintas visões de mundo e epistemologias, 

portanto, distintos modos e processos de aprendizagem. É esse tipo de situação de sala de aula 

que consideramos sociolinguisticamente complexo. 

Na etapa de estudos da UFG, em julho de 2014, foram realizadas as aulas de 

Português Intercultural IV para uma turma de 33 alunos e alunas (vide Quadro 1), com uma 

configuração étnico-cultural e uma situação sociolinguística bastante diversificadas e 

complexas, conforme o exposto nos quadros 2 e 3 a seguir. 
 

Quadro 1: Perfil social da Turma de 2014/2 de Português Intercultural IV 
POVO UF de origem GÊNERO TOTAL 

M F 

Akwẽ Tocantins 5 3 8 

A’uwẽ Mato Grosso 12 - 12 

Javaé Tocantins 6 - 6 

Iny Mato Grosso 5 1 6 

Krẽka Tocantins - 1 1 

TOTAL  28 5 33 

Fonte: elaboração própria da autora a partir de dados fornecidos pela turma. 

 

Do total de 33 estudantes2, 28 são homens e 5 são mulheres. A maioria dos estudantes 

é A’uwẽ (Xavante), oriundo do estado do Mato Grosso. Todos estão, de alguma forma, 

envolvidos com a educação, não necessariamente com a docência, em suas respectivas terras 
                                                           
2 Estava matriculado na turma um estudante Tapirapé, que preferiu frequentar as aulas em outra turma, com seus 
parentes. Assim, nessa turma, não havia aluno de origem Tupi. 
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indígenas. A estudante Krẽka (Xakriabá) é de São João das Missões, em Minas Gerais, mas 

vive, juntamente com sua família, há alguns anos entre os Akwẽ (Xerente), em Tocantínia-

TO.  

Dos 33 estudantes, 15 são do estado do Tocantins, na região Norte do país, e 13 são do 

estado do Mato Grosso, na região Centro-Oeste do Brasil. Essas duas regiões são próximas 

geograficamente, mas distintas em suas sócio-histórias e nas suas práticas culturais e 

sociolinguísticas. A constituição etnolinguística, de cada povo representado na turma, é 

diversificada e complexa, conforme esquematizado nos quadros 1 e 2.  

 

Quadro 2: Constituição Etnolinguística da Turma de 2014/2 de Português Intercultural IV 
POVO LÍNGUA TERRA INDÍGENA UF 

Akwẽ Akwẽ Salto, Porteira, Funil, Brejo Comprido Tocantins 

A’uwẽ A’uwẽ Sangradouro, São Marcos Mato Grosso 

Javaé Javaé Javaé Tocantins 

Iny Iny rubè Santa Isabel do Morro Mato Grosso 

Krẽka Akwẽ Salto Tocantins 

Goiana Português Goiânia Goiás 

Fonte: elaboração própria da autora a partir de dados fornecidos pela turma. 

 

Em cada região, considerada a constituição Etnolinguística, há diferentes práticas 

sociolinguísticas em Português e diferentes formas de interação entre o Português e as línguas 

indígenas. Da mesma forma, cada grupo étnico de professores indígenas, na turma em 

questão, apresenta diferentes práticas políticas e sociolinguísticas, diferentes demandas e 

expectativas com a licenciatura e com as aulas de Português Intercultural.  
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Quadro 3: Filiação das línguas da Turma de 2014/2 de Português Intercultural IV 
POVO LÍNGUA FILIAÇÃO LINGUÍSTICA 

TRONCO                                                                    FAMÍLIA 

Akwẽ Akwẽ Macro-Jê                                                                      Jê 

A’uwẽ A’uwẽ Macro-Jê                                                                      Jê 

Javaé Javaé Macro-Jê                                                                   Karajá 

Iny Iny rubè Macro-Jê                                                                   Karajá 

Krẽka Akwẽ Macro-Jê                                                                      Jê 

Goiana Português Indo-Europeu                                                           Românica 

Fonte: elaboração própria da autora a partir de dados fornecidos pela turma. 

 

No que concerne às línguas indígenas dos estudantes, a turma tem em comum o tronco 

linguístico Makro-Jê e está dividida em duas famílias linguísticas, a Jê e a Karajá. Com 

relação ao Português, todos têm pleno domínio oral e alguns apresentam maior grau de 

dificuldade na escrita do que outros. É importante destacar que a concepção de “domínio do 

Português” adotada nesta discussão não se associa nem se confunde com domínio das normas 

gramaticais prescritas para a língua portuguesa, visando ao bom uso dessa língua na escrita. 

Trata-se de bem sucedidas práticas sociolinguísticas em Português, em esferas socioculturais 

específicas, respeitadas as especificidades sociolinguísticas e culturais de cada sujeito.   

O português brasileiro aprendido ou adquirido pelos estudantes é o do Mato Grosso e 

o de Goiás, na região Centro-Oeste do Brasil, e o do Tocantins, na região Norte do país. Os 

três estados compõem o denominado território histórico paulista, de colonização bandeirante e 

de difusão da Língua Geral do Sul ou Paulista, Língua Geral do Norte (Nhengatu) e do dialeto 

caipira, todas elas línguas de base Tupi. Logo, são povos Macro-Jê falantes de português 

brasileiro do Centro-Norte brasileiro, um português de base Tupi, adquirido como segunda 

língua pela maioria dos estudantes. A professora coordenadora do estudo complementar 

Português Intercultural IV de 2014/2 fala o português goiano e não tem conhecimento de 

nenhuma das línguas indígenas da turma.  

Apenas três dos estudantes adquiriram o português como primeira língua, os demais 

adquiriram a língua materna e depois o português ou adquiriram simultaneamente as duas 
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línguas, com as práticas em português reservadas a interações interfamiliares. Seis dos 

estudantes que afirmaram ter adquirido o português como segunda língua, na narrativa escrita, 

declararam ter aprendido português na escola da cidade na idade adulta. Um dos estudantes 

Xavante aprendeu e está falando português há seis anos. 

A sala de aula dessa turma de Português Intercultural configura o que estamos 

considerando situação ou contexto sociolinguisticamente complexo de práticas sociais, de 

ensino e de aprendizagem de português. Essa complexidade, insistimos, não diz respeito 

somente ao convívio e à interação entre diferentes línguas e culturas, mas envolve também as 

diferentes visões de mundo e distintas epistemologias desses povos.  

 

3 Estratégias e propostas de ensino de Português Intercultural 

 

O ser humano é eminentemente narrativo e oral, resguardadas situações como as dos 

surdos, que se comunicam por meio de línguas de sinais, portanto, visuais, o que não exclui a 

narratividade das interações entre eles.  

Os povos indígenas, assim como uma grande parcela dos povos do planeta, são de 

tradição oral e narrativa. Seu modo de ver o mundo e de refletir sobre a realidade é 

fundamentado na oralidade e na narratividade e sua educação tradicional é de base oral 

narrativa.  

Por outro lado, visto o problema sob outra perspectiva, considerando a escrita como 

um sistema visual de comunicação (PIMENTEL DA SILVA, 2012), entende-se que os 

indígenas sempre usaram a escrita como forma de comunicação e de registro da vida 

cotidiana. Todavia, a escrita alfabética é uma realidade relativamente recente entre os 

indígenas brasileiros. Há outras realidades nas américas, entretanto. 

Ainda que pouco conhecidas por terem sido até agora pouco estudadas as escritas 

americanas “pré-colombianas” (asteca, maia, inca) estão já documentadas, com indícios de 

sua manifestação no século III d.C. Trata-se, segundo Higounet (2003), de “pictografia 

sintética” com tendência à escrita de palavras. Conforme Rosales (2010, p. 14), é “el 

ideográfico-pictográfico de Mesoamérica”. Os processos de desenvolvimento dessas escritas 

foram interrompidos pela chegada dos espanhóis, e com eles a escrita alfabética, às américas. 

No caso do Brasil, a escrita alfabética foi introduzida pelos portugueses e pelos religiosos que 
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se dedicaram à “civilização” dos indígenas, principalmente, por meio da catequese, o que 

levou à associação entre escrita, religião e dominação.    

São muitas novidades: a língua portuguesa na Costa Tupi, a escrita alfabética em 

português, latim e grego, na escola e na catequese, frente às práticas socioculturais orais nas 

línguas indígenas. Há os processos violentos de escolarização e de imposição da língua 

portuguesa aos povos indígenas, além da cultura da escrita, resultando em deslocamento e 

morte de muitas línguas indígenas, desde o início da colonização do Brasil até os dias atuais.  

Pelo exposto, conclui-se que a relação sócio-histórica entre os povos indígenas 

brasileiros, a escola, a escrita e o Português, nas práticas escolares e socioculturais, foi sempre 

tensa, conflituosa e geradora de insegurança e ameaças, considerando o deslocamento e morte 

das línguas indígenas nesse contexto. O resultado disso é o que estamos denominando de 

linguofobia nos estudos realizados pelo Obiah Grupo Transdisciplinar de Estudos 

Interculturais da Linguagem. Trata-se de atitudes sociolinguísticas muito negativas em 

relação ao português, à escrita e ao ensino/aprendizagem de português pela escrita, na escola. 

Por isso, preocupada em não dizer aos docentes indígenas o que eles devem estudar 

em Português e o que é importante para eles aprenderem em Português, e com o intuito, de 

cada vez mais, contribuir com a construção de sua autonomia e participação nas esferas de 

decisão, antes de iniciarmos as aulas de Português Intercultural, a cada etapa de estudos, 

fazemos o levantamento da constituição Etnolinguística e da realidade sociolinguística da 

turma (vide Figura 1), com o objetivo de conhecer, de sistematizar e de promover a reflexão 

acerca da situação de diversidade, diferença e complexidade da sala de aula de Português 

Intercultural.  

O conhecimento da constituição Etnolinguística e da realidade sociolinguística dos 

estudantes contribui para o entendimento e aceitação das diferentes práticas escritas em 

Português na mesma turma. Além disso, essa atividade promove o empoderamento 

sociolinguístico voltado para a aceitação e a defesa política das línguas e das culturas 

indígenas nas aulas de Português, que representa o poder da língua dominadora.  

Os estudantes informam a que povo pertencem, a origem geopolítica de seu povo, qual 

sua língua materna, qual o lugar do Português na sua comunidade (constituição 

etnolinguística e realidade sociolinguística de sua terra indígena) e na sua formação 
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sociolinguística. Essas informações são listadas no quadro, revistas, corrigidas, discutidas e 

rediscutidas quantas vezes forem necessárias.  

 
Figura 1: Situação Etnolinguística da Turma de Português Intercultural IV de 2014/2 

 
Fonte: registros de aulas da autora. Jul. 2014. 

 

Na coluna da direita da Figura 1, os nomes das terras indígenas, informados 

inicialmente em português, são agora informados nas línguas indígenas dos estudantes. Essa 

coluna é acrescentada a pedido dos estudantes, depois que o quadro da Constituição 

Etnolinguística já estava pronto. Trata-se de uma atitude política de valorização de suas 

línguas e de suas culturas na aula de Português, depois de sondado o terreno. 

Concebidos como sujeitos da participação e do agir nas tomadas de decisão que lhe 

dizem respeito, os professores em formação atuam sobre a língua e sobre a realidade, 

tomando parte nas decisões, interferindo nas exigências e construindo suas próprias regras. Da 

mesma forma, no estudo complementar Português Intercultural, eles participam das decisões e 

da construção do plano de ensino, podendo modificá-lo inclusive durante o andamento das 

aulas, desde que de forma bem fundamentada e justificada. 

A atividade seguinte é a proposta de realização do memorial da vida linguística, a fim 

de conhecer e sistematizar as atitudes dos estudantes com relação ao português e às práticas 

escritas em português, nas esferas socioculturais e escolares. O objetivo dessa atividade é 

refletir sobre e, se necessário, modificar as atitudes sociolinguísticas negativas e potencializar 
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as atitudes positivas, com o intuito de amenizar as inseguranças linguísticas e aumentar as 

disposições dos estudantes para as práticas escritas em português.  

Todas essas atividades preliminares contribuem para o planejamento das atividades a 

serem desenvolvidas nas aulas, apesar de o plano de ensino ser previamente elaborado, com 

uma previsão do curso. 

O ensino contextualizado de línguas, da forma como o estamos concebendo 

(PIMENTEL DA SILVA, 2012), tem como ponto de partida o gênero narrativo e a 

modalidade oral da língua, que são privilegiados nesse momento, mas não são exclusivos do 

curso, nas aulas de Português Intercultural. Equivale a dizer que a narrativa e a oralidade 

formam o contexto de ensino de línguas, por meio de temas contextuais, considerando-se a 

realidade sociolinguística dos estudantes e a articulação entre oralidade e escrita, bem como a 

diversidade e a complexidade linguísticas da oralidade presente na escrita em português.  

Cada povo tem um modo próprio de aprender e um modo próprio de falar e escrever 

em português e essa bagagem vem com eles para o curso da UFG. É comum que a língua 

indígena interaja com a língua outra (segunda, terceira ou adicional), da mesma maneira que é 

muito comum a interação entre oralidade e escrita, em qualquer língua, seja qual for o grau de 

experiência do autor com a escrita, pois as práticas escritas são sempre ancoradas, evocando e 

mobilizando sempre, as práticas orais.   

Nesse contexto, então, as práticas escritas em Português dos indígenas refletem tanto a 

interação entre a oralidade e a escrita quanto a interação entre a língua indígena e o Português. 

Merece destaque o fato de que a interação entre oralidade e escrita torna a prática escrita em 

português mais complexa, porque promove a interação com a oralidade em diferentes 

variedades do português e com a oralidade na língua materna dos estudantes, com estruturas e 

combinações distintas das do português. As práticas escritas dos indígenas mostram outras e 

muitas tonalidades de uso do português brasileiro.  

Depois das atividades preliminares, maximamente narrativas, na oralidade e na escrita, 

propusemos a escrita de textos argumentativos. Prontos os textos argumentativos, passamos à 

atividade de reescrita coletiva, que consiste na transcrição de um dos textos para a lousa, com 

a anuência do autor (vide Figura 2).  
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Figura 2: Reescrita coletiva de texto (A) 

  
Fonte: registros de aula da autora. 
 
 
 Todos participam da reescrita e as sugestões vão sendo acrescentadas ao texto, na cor 

azul, e os “problemas” textuais são apontados pelos estudantes e destacados no texto com a 

cor vermelha (à esquerda da Figura 1). Depois, os estudantes apresentam sugestões de 

reescrita, que são anotadas na lousa (à direita nas figuras 3, 4 e 5).  

 
Figura 3: Reescrita coletiva de texto (B) 

 
Fonte: registros de aula da autora. 
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 Há uma longa discussão sobre o início do texto, em torno de duas propostas: (a) “A 

(minha) primeira fala...”, ou b) “Na primeira fala....”. A questão posta é: “Pode ou não pode 

usar ‘minha’ em um texto [acadêmico]?”. Ou seja, o sujeito autor do texto pode ser situado e 

declarado no texto? O texto [acadêmico] pode ou não ser escrito em primeira pessoa? Esse 

tipo de dúvida é instalado pela própria escola, a partir das orientações para a redação 

acadêmica, baseadas nos princípios da objetividade e da neutralidade. Essas questões são 

debatidas com base em suas razões históricas e os próprios estudantes decidem sobre como 

redigir seus textos. Alguns preferem usar a primeira pessoa, outros preferem a terceira pessoa 

e assim seguem. 

 Com relação à questão levantada em (b), a dúvida é com respeito ao emprego da 

preposição: É “A (minha) primeira fala sobre...” ou “Na (minha) primeira fala sobre...”? 

Nesse ponto, discutimos sobre a importância da articulação das ideias para a construção do 

sentido e para a interpretação de sentidos construídos. Foram, por fim, tomadas decisões 

diferentes, alguns optando pelo uso de “A” e outros optando pelo uso de “Na”, com 

modificações na sequência do texto. Essa solução levantou outro problema, com relação ao 

emprego ou não do verbo ser [é]: “A (minha) primeira fala (é) sobre....” ou “Na (minha) 

primeira fala (é) sobre”? Enfim, decidiu-se pelo uso do verbo [é] e pela supressão da 

preposição no início do texto (vide Figura 4). 

 

Figura 4: Reescrita coletiva de texto (C) 

 
Fonte: registros de aula da autora. 
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Figura 5: Reescrita coletiva de texto (D) 

 
Fonte: registros de aula da autora. 

 

Na discussão sobre o último parágrafo do texto (Figura 5), surgiu outra dúvida. No 

enunciado “...nós, povos indígenas, devemos defender nossas línguas maternas...”, em torno 

da flexão do verbo dever, emprega-se [devemos] ou [devem]? Ou seja, o verbo dever está em 

relação de concordância com nós ou com povos indígenas? Essa discussão foi levantada por 

um professor Akwẽ, que morou e estudou na cidade durante a infância e a adolescência. Por 

fim, decidiram por empregar devemos para concordar com nós.  

A estruturação dos enunciados e a construção dos sentidos em Português são 

diferentes de povo para povo. A desnecessidade de emprego de preposições, conjunções e 

artigos é comum a todos, exceto por um estudante Akwẽ, criado desde pequeno na cidade e 

que adquiriu o Português como primeira língua. O uso do verbo ‘ser’, em A primeira fala (é) 

sobre..., e do pronome possessivo ‘minha’, em A (minha) primeira fala (é) sobre..., que gerou 

muita discussão (veja Figura 4), reflete diferentes experiências no processo de apropriação da 

escrita em Português e diferentes formas de construção e interpretação dos sentidos em 

Português por esses indígenas. Esse resultado corrobora totalmente os resultados dos estudos 

anteriores. 
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4 Estratégias de aprendizagem e de apropriação do português escrito 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, e as diretrizes curriculares 

nacionais para a educação escolar indígena-educação básica, de 2012, garantem e defendem o 

ensino escolar indígena na língua própria de cada povo, respeitados os processos próprios de 

aprendizagem dos povos. Diante disso e da diversidade linguístico-cultural da sala de aula de 

Português Intercultural e concebendo o Português como uma língua de relações interculturais, 

nossa preocupação se centra nas estratégias de aprendizagem e de apropriação do Português 

escrito pelos estudantes.   

Nossas reflexões, nesse ponto, buscam problematizar o como os estudantes aprendem 

se apropriam da escrita em Português. Para isso, nas atividades escritas, eles ficaram à 

vontade para traçarem e executarem seus projetos de texto. Os textos produzidos permitem 

alguns apontamentos:  

1) alguns dos estudantes preferem escrever primeiro na língua indígena e depois em 

Português; outros preferem escrever direto em Português; essas preferências não estão 

relacionadas ao fato de o estudante ter adquirido uma das línguas antes da outra; 

2) os textos de alguns dos estudantes que escreveram na língua indígena e passaram para 

o Português apresentaram menos interação com a oralidade e com a estrutura da 

língua indígena, embora esses nunca tenham sido encarados como problemas nas aulas 

de Português Intercultural; os que escreveram direto em Português foram os que mais 

apresentaram interação com a oralidade e com a língua materna; 

3) nos textos argumentativos, é possível perceber que a narrativa é uma forte e 

importante estratégia de argumentação escrita, assim como na oralidade. 

 

Esses achados, ainda que muito preliminares, corroboram os achados dos estudos 

anteriores e vão ao encontro das estratégias de ensino adotadas nas aulas, que privilegiam a 

narrativa oral como gênero e modalidade iniciais das práticas escritas em português nas aulas 

de Português Intercultural. 
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5 Conclusões 

 

Os resultados deste estudo, associados a resultados dos demais estudos realizados no 

andamento do projeto Atitudes sociolinguísticas e posturas políticas balizadoras das práticas 

escritas nas aulas de Língua Portuguesa, permitem defender a existência de bases 

epistemológicas que orientam a aprendizagem escolar, em geral, e a apropriação da escrita em 

português, em particular, pelos docentes indígenas em formação na licenciatura em Educação 

Intercultural da UFG.  

Nas aulas de Português Intercultural, na turma coautora destas reflexões, uma turma 

sociolinguisticamente complexa, a interculturalidade constitui a realidade sociolinguística. 

Por isso, convivem diferentes bases epistemológicas nessas aulas. Apesar disso, há pontos em 

comum a todos os estudantes, como, por exemplo, a oralidade e a narratividade como base 

construção e de transmissão do conhecimento. Em nossos projetos e programas de ensino, 

consideramos essa base de conhecimento e damos ampla visibilidade à diversidade de 

saberes, línguas, culturas, visões de mundo e epistemologias, no sentido de contemplar todos 

os participantes, dando-lhes voz e ouvindo as suas vozes, sejam elas quais forem e como 

forem.  

As práticas escolares escritas não prescindem, necessariamente, das práticas orais e o 

gênero argumentativo não prescinde nem se sobrepõe ao gênero narrativo. Sempre houve, nos 

programas oficiais de ensino escolar de Português, a priorização da escrita e da argumentação, 

em detrimento da oralidade e da narrativa e a narrativa, muitas vezes, é uma forte e 

importante estratégia de argumentação.  

Nas orientações dos PCN, recomenda-se a pluralidade de gêneros no ensino de 

línguas. Em decorrência dessas recomendações, as aulas de línguas têm primado pelas 

considerações teóricas e a reflexão descontextualizada dos gêneros textuais e discursivos, 

valorizando os conceitos e definições. Assim, embora a narrativa seja contemplada nas 

práticas linguísticas escolares, trata-se, em geral, de práticas descontextualizadas e sem 

objetivos e funções explicitadas.  

É importante considerar que a oralidade e a narrativa não são, respectivamente, 

apenas uma modalidade e um gênero das práticas e produções sociolinguísticas na escola. No 

caso dos povos indígenas em formação docente, trata-se de bases epistemológicas com 
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importantes impactos e consequências para a aprendizagem de línguas e dos demais 

conhecimentos construídos na escola.  

O outro ponto importante a destacar é que as posturas políticas de respeito e 

valorização das línguas indígenas nas aulas de Português Intercultural, bem como as 

concepções indígenas orientadoras das práticas sociolinguísticas nas escolas e nas 

comunidades indígenas modificam as atitudes dos sujeitos envolvidos nesses processos de 

letramento escolar intercultural.  

A partir do momento em que os estudantes se sentem representados e valorizados nas 

aulas e participam da construção do projeto de curso do estudo complementar aumenta sua 

segurança linguística e sua atitude sociolinguística com relação ao Português, à escrita em 

Português e a aprendizagem em Português é positivada, não como num passe de mágica, mas 

gradualmente, às vezes, até muito lentamente, mas o importante é que há modificação. Não 

acredito nem espero mudanças bruscas, por rupturas radicais, mas uma reconstrução 

consciente e amadurecida das atitudes nas aulas.  

A visibilização, a consideração da diversidade linguístico-cultural e o respeito às 

diferenças, na sala de aula de Português Intercultural, com total liberdade de uso das línguas 

indígenas, sempre que necessário, empodera os estudantes indígenas e modifica suas atitudes 

sociolinguísticas com relação às práticas de leitura e escrita, facilitando a apropriação da 

escrita em Português. 

A narrativa e a oralidade, adotadas como o gênero textual e discursivo e a 

modalidade linguística de partida para as práticas de sala de aula, inclusive como introdução 

às práticas escritas, favorecem o sucesso dos estudantes nas atividades com a escrita em 

Português, constituindo, portanto, uma importante estratégia de ensino e como um importante 

contexto para as aulas de Português Intercultural em situação de interculturalidade e de 

complexidade sociolinguística. As estratégias de aprendizagem adotadas pelos estudantes, 

como escrever na língua materna e depois “passar” para o Português ou escrever direto em 

Português, aumentam sua segurança linguística, além de contribuir com a construção de sua 

autonomia sociolinguística. 

A interação entre a oralidade (em distintas práticas sociolinguísticas em Português e 

nas diversas línguas indígenas) e a escrita em Português vem mostrando que há padrões 
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interacionais gerais e específicos, tanto na construção do sentido quanto na estruturação e 

combinação dos enunciados. 

Por fim, é importante considerar que a realidade etnográfica da turma de Português 

Intercultural IV de 2014/2 nos leva a refletir sobre O que quer/espera o docente indígena do 

curso de Educação Intercultural da UFG? O que quer/espera o docente indígena do estudo 

complementar Português Intercultural? Temos plena consciência que essas questões 

provocam muitas e diferentes respostas e problematizações, que serão apresentadas em 

trabalho posterior. 

Diante do exposto, afirmamos que as políticas linguísticas e educacionais do Brasil 

ainda favorecem a invisibilização da diversidade linguístico-cultural na sala de aula, no nosso 

caso, especificamente a sala de aula de Língua Portuguesa. Os modelos institucionais e 

oficiais de ensino vigentes, mesmo que de forma subliminar, ainda vislumbram a pureza 

linguística, a uniformização das práticas sociolinguísticas, promovendo, assim, a exclusão 

social.  

Esses resultados corroboram os resultados de estudos realizados com outras turmas em 

etapas anteriores de estudos na UFG (2013/1, 2013/2; 2012/1, 2012/2), bem como corroboram 

os estudos realizados na rede pública de educação básica de Goiás (COSTA, 2014a; 2014b; 

MACHADO, 2013) e do município de Goiânia (SOUSA, 2013; 2014). 
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ESCREVENDO EM PORTUGUÊS 
ATITUDES SOCIOLINGUÍSTICAS DE DOCENTES TAPUIA COM RELAÇÃO À 

ESCRITA EM PORTUGUÊS 
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 Tânia Ferreira REZENDE (UFG)2 

 
 

RESUMO: A existência do conflito linguístico na terra indígena do Carretão, do Povo 
Tapuia, expressos principalmente pelas situações que envolvem a escrita, tem gerado 
atitudes sociolinguísticas que são o alvo desta nossa investigação. Em nossa pesquisa 
identificamos atitudes negativadoras, expressas principalmente pelo apagamento (ou 
tentativas de apagamento) do Português Tapuia, e este apagamento gera uma tentativa 
normatizadora do Português Padrão através da escrita; e também atitudes positivadoras por 
parte das/os professoras/es com relação à avaliação da escrita, como espaço de luta, 
possibilidade de autonomia. 

 
 

1 Introdução 

  

A pesquisa foi desenvolvida com os/as professores/as Tapuia, durante as etapas de 

estudos do curso de Educação Intercultural na UFG e na terra indígena Carretão. Nas etapas 

de estudos na terra indígena, a pesquisa envolveu os/as estudantes da Escola Estadual 

Indígena Cacique José Borges, como parte também de meu Estágio Curricular. 

Nossa intenção com a pesquisa foi refletir sobre as atitudes sociolinguísticas de 

professores/as e estudantes Tapuia diante dos conflitos existentes entre as normas linguísticas 

denominadas de padrão-escolar, Português padrão ou norma padrão ensinada na escola, e 

Tapuia, usada na escola e na comunidade. 

O Povo Tapuia está situado no Território Indígena Carretão, nos municípios de 

Rubiataba e Nova América, em Goiás. Esse Povo tem uma formação sócio-histórico-cultural 

e linguística complexa, pois sua origem remonta ao Aldeamento Pedro III do Carretão, 
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fundado em 1788. Esse Aldeamento tinha por objetivo “pacificar os Xavante” e, com essa 

mesma perspectiva, foram levados para o Aldeamento os povos Xerente, Kaiapó e Karajá, 

além de alguns negros fujões – negros escravizados que haviam fugido de fazendas vizinhas.  

No final do século XIX, depois de um violento processo de “civilização”, com a 

desativação do Aldeamento, permaneceram no território alguns poucos remanescentes, com 

os quais começa a se formar o Povo Tapuia. Nesse contexto, conforme defende Rodrigues 

(2011), a língua falada e ensinada no Aldeamento era o português, entretanto, um português 

diferente do considerado português padrão na época da Coroa portuguesa no Brasil. Por tudo 

isso, hoje, num território com aproximadamente 200 pessoas, abrangendo os municípios de 

Rubiataba e Nova América, os Tapuia falam o Português Tapuia. O ensino do português 

padrão, na escola, é uma demanda explícita da comunidade e um desafio para os/as 

professores/as. 

Diante do exposto, a questão levantada é: 1) O que pensam e como se sentem os/as 

professores/as e os/as estudantes da escola indígena em relação ao ensino e à aprendizagem de 

português na escola? Nossa pesquisa intentou discutir e problematizar tais questões, uma vez 

que, para esse tipo de problema, não cabe buscar respostas ou soluções.  

Considerando a escola como uma agência de letramento, com o papel de ensinar a ler 

e escrever (em português, na norma padrão), entendemos que a questão levantada exige o 

esclarecimento da concepção de escrita dos/as professores e do papel da leitura e da escrita na 

vida do Povo Tapuia para a compreensão das atitudes sociolinguísticas reveladas neste 

contexto. 

O objetivo do estudo consistiu em evidenciar e refletir sobre as atitudes das/os 

professoras/es Tapuia diante da coexistência do Português Tapuia e do padrão escolar do 

português brasileiro, no lugar e no papel de línguas de instrução na escola; e evidenciar os 

conflitos decorrentes dessa situação sociolinguística da escola Tapuia, para (re)pensar as 

atitudes linguísticas e posturas sociopolíticas escolares, de professores/as e da comunidade 

como um todo, no processo de ensino e aprendizagem. 

Consideramos que para atingir este objetivo precisamos refletir sobre o processo 

conflitante entre Português Tapuia e Português Padrão Escolar, na escola e a evidenciação 

das atitudes sociolinguíticas dos/as professores/as Tapuia diante desse conflito para promover 
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a valorização do Português Tapuia na escola e na comunidade e contribuir com o processo de 

valorização identitária do Povo Tapuia do Carretão. 

Nossa pesquisa, em nenhum momento, pretendeu eliminar os conflitos, pois, 

entendemos que qualquer tentativa de minimização do conflito entre as duas línguas na 

comunidade e na escola poderia parecer e ser entendida como uma postura colonizadora. 

Nosso trabalho se restringiu à problematização das questões e reflexão sobre a situação 

sociolinguística da comunidade e da escola. 

 

2 Fundamentação teórica e metodologia 

 

Para a discussão que levantamos sobre atitude sociolinguística consideramos a 

concepção de CALVET sobre este conceito: “atitudes […são] sentimentos dos falantes para 

com suas línguas e para com aqueles que a utilizam.” (p. 57). Considerando que atitudes 

sociolinguísticas são sentimentos (positivados e/ou negativados) sobre a(s) língua(s) e sobre 

os falantes, nossa discussão perpassa pelos sentimentos que envolvem a língua e a identidade 

Tapuia.  

Para a percepção destes sentimentos escolhemos a análise de textos escritos, 

considerando que perguntas diretas não seriam uma metodologia que contemplaria nossos 

objetivos. Assim, como Rancière (1995) descreve “escrever é […] uma relação da mão que 

traça linhas ou signos com o corpo que ela prolonga; desse corpo com a alma que o anima e 

com os outros corpos com os quais ele forma uma comunidade.” (p. 7), entendemos que a 

escrita poderá expressar aquilo que nem sempre conseguimos falar, mas que nos constitui e 

constitui a comunidade que compartilhamos. 

Para a observação e consequente reflexão sobre a problemática levantada, lemos os 

TCC produzidos pelos/as professores/as Tapuia, desde 2011; acompanhamos as atividades 

acadêmicas dos/as professores/as nas etapas de estudo da licenciatura em Educação 

Intercultural e da Especialização em Educação Intercultural e Transdisciplinar: Gestão 

Escolar, observando e registrando suas reações às práticas escritas em português, suas práticas 

orais, seus testemunhos e opiniões sobre o uso do Português Tapuia na escola; na escola 

indígena, acompanhamos as aulas de Língua Portuguesa, observando as práticas de leitura e 
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escrita de textos no Português Tapuia e no Português Padrão-Escolar, para evidenciarmos os 

conflitos sócio-histórico-culturais e linguísticos motivados pela coexistência das duas línguas 

na escola. 

A realização dessas atividades possibilitou a compreensão dos sentimentos e das 

posturas dos/as professores/as da escola Tapuia, o que nos permitiu estudar o caso com mais 

segurança.  

 

3 Resultados e discussão 

 

Retomando a questão norteadora de nosso artigo, a saber: 1) O que pensam e como se 

sentem os/as professores/as da escola indígena?, apresentamos e discutimos os resultados a 

que chegamos com a realização da pesquisa. 

Com nossa investigação foi possível refletir sobre: as demandas linguísticas dos/as 

Tapuia, os processos de ensino e de aprendizagem do português norma padrão, na 

comunidade indígena Tapuia, tendo como a língua de instrução o Português Tapuia, e sobre 

os processos de construção da valorização do Português Tapuia, na comunidade e na escola. 

Com as leituras que fizemos dos TCC, principalmente do TCC do professor Luís Antônio 

Vieira, sobre as práticas escritas na comunidade, pudemos refletir sobre as concepções de 

linguagem e de escrita na comunidade e na escola. 

No texto do professor Luís Antônio Vieira, encontramos uma diversidade de 

concepções de escrita, entretanto, há dois vieses em que podemos perceber por onde 

perpassam as concepções de escrita dos/as Tapuia, a partir deste trabalho: (1) a concepção da 

escrita como “necessidade, meio de sobrevivência, meio de trabalho” e (2) a concepção de 

escrita como direito, “transporte do conhecimento indígena, memória coletiva e 

fortalecimento cultural”. São estas concepções que nos ajudam a compreender as atitudes 

sociolinguísticas apresentadas neste contexto de conflito linguístico. 

Confrontando a concepção de escrita (2) com o que dizem os Tapuia sobre as práticas 

de ler e escrever, podemos afirmar que a escrita, assim como a escola e a as línguas que 

circulam na comunidade, constitui um espaço de luta política e embate ideológico, sempre em 

direção à afirmação da identidade indígena Tapuia.  
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Inferimos, ainda, do TCC analisado, como para os/as Tapuia a escrita é normatizadora 

de comunidades e indexicalizadora de sujeitos, uma vez que, para aqueles que a dominam, há 

a possibilidade de inserção na sociedade não indígena, pois “abre portas”, oferece meio de 

trabalho, logo garante a sobrevivência, tornando-se uma necessidade; e, para aqueles que não 

detêm este domínio, as portas se fecham e não há trabalho, garantia de sobrevivência, 

revelando, assim, a impossibilidade de vida numa sociedade dominada pela escrita. Esta 

perspectiva está bem presente na comunidade, como demanda do Povo para uma tentativa de 

vida melhor para além das fronteiras do Carretão ou mesmo dentro do Carretão. 

Enquanto esse tipo de concepção de escrita ainda ronda assombrosamente aqueles que 

não detêm este domínio e, por isso mesmo, precisam adquiri-lo, há uma outra perspectiva 

mais positivada e esperançosa para a escrita, é possível perceber um olhar mais libertador 

sobre esta instrumentalidade, e não somente normatizador, a escrita é ainda tomada pelo 

professor Luís Vieira como transporte do conhecimento indígena, memória coletiva e 

fortalecimento cultural, ou ainda nos termos finais do seu trabalho, pode-se tornar a escrita 

não apenas um instrumento normatizador, colonizador, mas uma arma a favor do povo 

indígena, como instrumentalidade para que, letrados em seus conhecimentos e capazes na 

norma linguística “nacional”, insiram nas comunidades não indígenas seus saberes, sua luta e 

seus direitos. Inclusive o direito à sua língua, o Português Tapuia. 

Nas discussões desenvolvidas nas etapas de estudos da licenciatura em Educação 

Intercultural e da Especialização em gestão escolar, percebemos que o empoderamento 

linguístico e político dos/as Tapuia vem aumentando, sobretudo entre as/os professoras/es. 

Este empoderamento pode ser observado na forma como a valorização do Português Tapuia é 

uma atitude sociolinguística que tem sido divulgada na escola e na comunidade e como o 

olhar positivado dos/das professoras/es para sua própria língua tem feito com que as/os 

Tapuia assumam uma postura de luta por garantia de seus direitos e dos direitos dos/as 

alunos/as e da comunidade, tanto o direito inalienável à sua língua identitária quanto o direito 

à língua hegemônica, que representa garantia de acesso à comunidade não indígena. 

No acompanhamento às aulas de Língua Portuguesa na Escola Estadual Indígena 

Cacique José Borges, observamos que as aulas são desenvolvidas em Português Tapuia, tanto 

os/as professores/as como os/as estudantes se comunicam na língua local, mesmo nas aulas da 
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disciplina Língua Portuguesa.  

Pimentel da Silva; Borges (2011) defendem o ensino, entendido como a construção 

coletiva e dialógica do conhecimento, na escola, por meio exclusivamente da língua realmente 

praticada pelos sujeitos envolvidos nos processos escolares de ensino e de aprendizagem, de 

línguas ou de qualquer outra disciplina ou tema contextual. 

Por outro lado, os textos, constantes de materiais didáticos, produzidos por não 

indígenas, estão escritos no português brasileiro considerado padrão. É precisamente nesse 

ponto que o conflito sociolinguístico fica mais claramente estabelecido e é também aí onde 

as/os professoras/es têm tomado para si, como uma responsabilidade e um compromisso com 

a comunidade, a responsabilidade da escola indígena de garantir o direito dos/as Tapuia a 

aprender a usar, na oralidade e na escrita, o Português Padrão Escolar e, assim, promover o 

acesso às informações que circulam na sociedade letrada, seja ela indígena ou não, e, ao 

mesmo tempo, promover e fortalecer a valorização do Português Tapuia, na escola, na 

comunidade e na sociedade como um todo.  

Apesar do que foi exposto no parágrafo anterior, a escrita prevista e recomendada na 

escola é a padrão, sendo relegado ao Português Tapuia somente a oralidade e a escrita fora da 

sala de aula, como se a escola fosse o espaço da escrita padrão e a comunidade o espaço das 

práticas orais e das práticas escritas em Português Tapuia. Assim, o conflito permanece nas 

concepções de escrita e nas práticas de letramento evidenciadas nas práticas pedagógicas 

dos/as professores/as e dos/as alunos/as.  

Se entendermos, conforme defende Bhabha (1998), que o tempo da “libertação” é o 

tempo de “incertezas” e “indecisões significativas e representacionais”, o Português Tapuia se 

transforma aos nossos olhos, tornando-se meio “brasileiro”, meio “tupi”, meio “padrão” e 

totalmente escolar, ainda que na concepção da comunidade, a língua da escola seja o 

português padrão.  

Essas indecisões se apresentam, por exemplo, nas práticas socioculturais orais e 

escritas dos/as Tapuia, na instauração e efervescência da contradição entre valorizar o local e 

ensinar o não local, nas “hipercorreções”, situando o mundo Tapuia a meio caminho entre 

muitos e diversificados outros mundos. O Povo Tapuia, com segurança e empoderamento 

linguístico, de posse da tecnologia escrita do português, um português que é, ao mesmo tempo 
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e no mesmo espaço, padrão e Tapuia, faz da escrita em português, sua escrita oralizada, 

padrão e Tapuia, o espaço das suas lutas e das suas conquistas, o espaço da emancipação pela 

diferenciação cultural e linguística. Diante disso, consideramos que é ainda necessário refletir 

mais sobre o espaço da escrita Tapuia dentro da aula de Português(es). 

Assim, podemos dizer que o conflito entre Português Tapuia e Português Padrão está 

estabelecido na comunidade e expresso, mais claramente, na sala de aula, inclusive na relação 

dos/as professores/as com as línguas e suas percepções sobre elas. Entretanto, observamos 

que a percepção da dupla responsabilidade da escola, que é de ensinar o Português Padrão, 

como direito de cidadania, e a valorização da língua da comunidade, o Português Tapuia, 

como afirmação identitária e social, ainda não é plena por parte de toda a comunidade escolar. 

Ainda há uma busca pela valorização do Português Padrão, de forma normatizadora, em 

detrimento do Português Tapuia, dentro e fora da escola, o que tem gerado certa tensão entre 

professores/as e comunidade. 

Essa dificuldade, da percepção da dupla responsabilidade da escola, se dá ainda pela 

desvalorização do Português Tapuia como língua, logo, identidade do povo, tanto pelas 

comunidades externas quanto pela comunidade Tapuia, através do discurso normatizador do 

uso escolar do Português Padrão.  

Em consequência dessa desvalorização, a presença do Português Padrão, tanto na 

comunidade como na escola, é uma presença normatizadora e não um instrumento para a 

libertação, como defendeu Paulo Freire, a língua “nacional” é ainda apresentada como única 

maneira correta de se falar/escrever, mesmo quando na formação familiar e social o uso 

corrente é o Português Tapuia, inclusive nas aulas e nas falas dos/as professores/as. 

A busca pela valorização do Português Tapuia tem ocorrido desde a graduação das/os 

professoras/es Tapuia, na licenciatura em Educação Intercultural e na Especialização em 

Educação Intercultural e Transdisciplinar: Gestão Escolar, na Universidade Federal de Goiás, 

onde tais professoras/es estão discutindo e reelaborando o Projeto Político Pedagógico (PPP) 

da escola.  

Dessas discussões, tanto entre professores/as como entre a comunidade, têm-se 

abrangido à questão linguística e se vê uma transformação na atitude sociolinguística com 

relação ao Português Tapuia, começando pelos/as professoras/es, na assunção identitária da 
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sua língua. 

 

4 Conclusões 
 

Com a realização deste estudo, concebendo a educação como processo, percebemos o 

quanto é importante as escolas sempre se prepararem para a promoção da relação paritária 

entre as línguas coexistentes na comunidade e, se for o caso, e o é, priorizar a valorização da 

língua de pertencimento da comunidade escolar, que, no caso dos/as Tapuia, é o Português 

Tapuia, sem negar o direito à aprendizagem da norma padrão do português brasileiro. Nessa 

concepção, a escola torna-se um local de afirmação das identidades Tapuia, a indígena e a 

brasileira, dentre outras, além de, ao mesmo tempo, se constituir em um local de promoção de 

direitos.  

Aprendemos com os/as Tapuia, ainda, que o ensino do português padrão é direito de 

todo/a cidadão e cidadã brasileiro/a e que negá-lo a indivíduos ou grupos é promover a 

exclusão. Entendemos que o ensino da norma padrão do português brasileiro seja uma das 

responsabilidades da escola, dado seu papel social e político. Por outro lado, a negação e a 

consequente invisibilização da língua da comunidade em favor do português normatizador, na 

escola, vêm gerando conflitos e problemas sociais e identitários profundos. Por isso, a 

valorização, na escola indígena, da língua local, no caso o Português Tapuia, principal 

instrumento de identificação do Povo Tapuia, é também responsabilidade da escola. 

Por fim, ficou bastante evidente que as práticas linguísticas, em geral, e as práticas 

escritas, em particular, na escola e na comunidade Tapuia, constituem arenas de conflitos 

identitários (Bakhtin, 1995), uma poderosa arma de negociação social e um importante 

indicador da diferenciação cultural (Bhabha, 1998) dos/as Tapuia. 

A partir dessas reflexões e estudos, observamos uma ampliação da positivação da 

atitude sociolinguística negativada com relação ao Português Tapuia, através de um processo 

de ensino e aprendizagem da escrita, na escola, que seja libertador, tendo como necessidade o 

ensino do Português Padrão, enquanto direito, e a valorização do Português Tapuia enquanto 

marca identitária e forma linguística válida, pertencente e pertencedora deles/delas. 

Acreditamos também que o desenvolvimento dialógico do PPP entre professores/as, 

estudantes e comunidade tem servido de impulso para, por meio do debate e da reflexão, o 
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desenvolvimento da positivação da atitude sociolinguística de valorização do Português 

Tapuia em toda a comunidade. 
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DISCURSO DE CRÔNICAS MUSICAIS: A REPRESENTAÇÃO DO PAPEL 

FEMININO EM FOLHETIM  DE CHICO BUARQUE DE HOLLANDA 

 
 

Siomara Ferrite Pereira PACHECO (FMU)1 
 
 

RESUMO: Este trabalho situa-se na área da Análise Crítica do Discurso com vertente 
sociocognitiva e tem por tema a representação do papel da mulher na crônica de Chico 
Buarque, em textos produzidos na época da ditadura militar no Brasil, cujo contexto levava o 
enunciador a se ocultar por meio de estratégias como a ironia. Objetiva-se contribuir com os 
estudos sobre o discurso e a representação sociocognitiva em textos da música popular 
brasileira, consideradas, neste trabalho, crônicas. Com base em conceitos postulados por van 
Dijk (2012), analisar-se-á o contexto de linguagem como estratégia de construção opinativa 
sobre os papéis da mulher na sociedade brasileira. 
 
Palavras-chave: Crônica. Feminino. Contexto de linguagem. Ironia. 

 
 

1 Introdução 

 

Este trabalho situa-se na área de Análise Crítica do Discurso com vertente 

sociocognitiva e tem por tema a representação da mulher brasileira na crônica de Chico 

Buarque de Hollanda, compositor de música popular brasileira e de cuja produção selecionou-

se o texto também considerado crônica pela crítica. 

Essa classificação é da área de música popular brasileira, com a qual corroboramos, 

compreendendo-o como um tipo de texto opinativo, o qual trata tanto do cotidiano quanto da 

notícia e situa-se no Folhetim.  No Brasil, esse tipo de texto circula em jornais, por exemplo, 

que têm acesso a um público popular.     

Chico Buarque é, portanto, cronista do cotidiano brasileiro, mais especificamente das 

metrópoles brasileiras – São Paulo e Rio de Janeiro. Todavia, nossa hipótese é do autor ser 

considerado compositor de música popular brasileira por tratar dessa temática e não por ter 

acesso a esse público, tendo em vista a erudição de suas composições. 

Essa erudição configura-se no uso da linguagem poética como estratégia de 

ocultamento para realizar a denúncia social da condição da mulher em uma época de 
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repressão no Brasil. É nesse aspecto que a análise será focalizada neste Artigo, por meio do 

contexto de linguagem da crônica selecionada. 

Portanto, para melhor entendimento, serão apresentadas as bases teóricas no próximo 

item.  

 

2 Revisão teórica: conceitos básicos 

2.1 Contexto e linguagem 

 

A Análise Crítica do Discurso (ACD) é realizada pela Escola de Frankfurt e tem por 

ponto de partida, para os estudos da linguagem, a gramática sistêmico-funcional de Halliday 

(1961), estudo este que vem sendo elaborado há mais de trinta anos, sendo que suas primeiras 

publicações inciaram-se na década de 60. Esta gramática diferencia as unidades do sistema da 

língua das funções que elas adquirem no uso efetivo. 

A ACD tem por ponto de partida o texto visto como um produto linguístico, sendo, 

portanto, elaborado pelas funções que as unidades sistêmicas adquirem em uso. 

É importante salientar que a Escola de Frankfurt é formada por várias vertentes: a 

social, a semiótica social, a sociocognitiva.  

Van Dijk (2012), ao tratar do contexto relacionado à linguagem, remete-se ao 

tratamento dado por estudos que vêm sendo realizados, sobretudo por áreas como a 

Sociolinguística e a Pragmática, as quais se fundamentam na Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF), e esta, segundo o autor, apresenta as seguintes limitações por ele sintetizadas: 

 

- excesso de gramática da sentença (ou da gramática ‘léxico-sintática’); 
- noções autônomas de teoria do discurso – insuficientes; 
- antimentalismo; falta de interesse na cognição; 
- teoria  social da linguagem – limitada; 
- excesso de vocabulário esotérico; 
- insuficiência de dinamismo teórico, elaboração e autocrítica 
      (van DIJK, 2012, p. 53) 

 

Ainda, segundo o autor, a LSF é limitada no sentido de tratar a linguagem 

centralizando-se na estrutura da sentença, não tratando, portanto, de seu uso no âmbito social, 

tampouco da cognição enquanto elemento importante na descrição do funcionamento do 

discurso como prática social. 
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O autor chama atenção para o fato de haver um determinismo nas teorias ligadas à 

LSF por não tratarem de aspectos cognitivos do contexto, principalmente do que seja relativo 

às representações individuais, o que considera importante, uma vez que defende o ponto de 

vista de que os usuários da língua variam a fala em uma mesma situação ainda que 

compartilhem  os mesmos interesses, objetivos e propósitos. 

Nessa perspectiva, para essas teorias, o conceito de gênero está também ligado à 

expressão linguística, ou seja, o gênero discursivo realiza-se pelo registro, que, por sua vez se 

expressa pela língua. Esse tipo de análise teórica não traz contribuição em termos de contexto 

porque se reduz à tríade constituída por “campo”, “encaminhamento” e “modo” relacionada 

às funções de Halliday. 

Van Dijk, conclui então que  

 

A LSF não oferece realmente uma teoria do contexto, mas antes uma teoria da 
língua com foco na gramática, e depois também no texto ou no discurso. (van 
DIJK, 2012, p. 70) 

 

Desse modo, o autor postula que 

 

Os contextos são construtos dinâmicos dos participantes (por exemplo, modelos 
mentais) que vão sendo sucessivamente formados, ativados, atualizados e 
desativados pelos usuários da língua (...)  Em outras palavras, se os contextos são 
dinâmicos, eles precisam sê-lo porque os usuários da língua fazem alguma coisa, 
estrategicamente, quer com suas ações quer com seus ‘pensamentos’.  (van 

DIJK, 2012, p.74) 
 

Ao retomar os principais pontos que convergem para a noção de contexto 

predominante na LSF, van Dijk (21012) tece sua crítica em relação aos seguintes itens: o fato 

de ser uma teoria conceitualmente fechada; a questão de ser vaga a noção de contexto, que, 

embora antiga, não apresentou mudanças significativas; a denominação de ‘abordagem da 

língua’ que considera ‘abordagem da gramática’; a arbitrariedade no mapeamento dos 

contextos em três funções linguísticas – ideacional, interpessoal e textual, assim como nas 

estruturas linguísticas que estas controlam; a falta de pesquisas sociais que explorem a 

natureza dos contextos, bem como os modos como as suas propriedades influenciam 

sistematicamente a língua ou o discurso;  e, ainda, a falta de natureza fundamentalmente 

construída ou interpretada do contexto, além da ausência da importância do papel do 
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conhecimento e de outras crenças enquanto propriedades cognitivas e sociais relevantes dos 

usuários da língua. 

A proposta de van Dijk (2012) é, então, ultrapassar as noções básicas propostas pela 

LSF, principalmente no que se refere à tríade “campo”, “encaminhamento”, “modo”, a qual, 

segundo seu ponto de vista, vem sendo reproduzida passivamente. A essa visão contrapõe, 

portanto, a proposta de tratar o contexto enquanto propriedades de uma situação social de 

interação e/ou comunicação, propriedades estas que estão, consequentemente, relacionadas 

sistematicamente à gramática ou a outras propriedades do discurso. 

 

2.2 Princípio de relevância e a linguagem poética 

 

O processamento das informações pode ser compreendido com base no princípio da 

relevância de Sperber & Wilson (1994), o qual pressupõe que, durante o processamento, o 

indivíduo faz inferências a partir de palavras, de expressões, ou seja, de enunciados que criam 

relevância na materialidade linguística do texto, para os quais há inferências a fim de se 

explicitarem os implícitos. 

Nesse sentido, as inferências que propiciam a multiplicidade de proposições são 

consideradas ostensivas e são elas que ampliam o cálculo de significação contextual. No caso 

dos textos selecionados para esta investigação, estas coincidem com expressões linguísticas 

que produzem as figuras de linguagem, recurso utilizado estrategicamente para constituir a 

argumentação no texto. 

Em se tratando de linguagem poética, no contexto de linguagem, parte-se do 

pressuposto de Pacheco (2000) de que as relevâncias encontradas no texto pelo leitor são os 

estranhamentos produzidos nas relações entre segmentos textuais, os quais levam à 

reformulação do contexto cognitivo, uma vez que se torna necessário ampliar tal contexto, 

buscando-se, nas relações extralinguísticas, a produção de sentidos. 

Do ponto de vista da leitura, a autora propõe tratar a linguagem poética como 

estratégia de produção de sentidos pela inferenciação, em que o que causa estranhamento na 

leitura heurística - isto é, na relação entre as expressões linguísticas enunciadas -, leva o leitor 

a buscar outras informações que contribuam para a resolução do problema a ser solucionado. 

Nesse sentido, Pacheco afirma que 
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Na linguagem poética, esse processo se dá por meio dos estranhamentos 
causados pela leitura heurística e, quando as expressões linguísticas que se 
encontram na superfície do texto não podem ser resolvidas gramaticalmente 
no intra-texto, recorre-se aos inter-textos que são selecionados a partir das 
saliências encontradas. (PACHECO, 2000, p. 13)  

 

A pesquisadora retoma, então, o princípio da saliência de Cavalcanti (1989), pelo qual  

se propõe haver segmentos textuais que se sobrepõem a outros, ratificando-se, assim, o 

princípio de relevância de Sperber & Wilson. Para que o leitor identifique-os, segundo 

Cavalcanti, há itens lexicais chaves no contexto linguístico, isto é, há palavras, expressões, 

segmentos que chamam a atenção durante o processamento da leitura, os quais produzem as 

saliências no texto. 

Para Pacheco (2000), em se tratando de texto em linguagem poética, são as 

agramaticalidades do ponto de vista linguístico que produzem saliências, por causarem 

estranhamento, e conduzem a uma reformulação do contexto cognitivo do leitor. Tais 

agramaticalidades, conforme já colocado, correspondem às figuras produzidas no contexto de 

linguagem. 

Nesse sentido, esse processamento está pressuposto, de modo que não será feita a 

análise da linguagem poética enquanto problema-resolução, ou seja, não será focalizada a 

relevância do ponto de vista apenas semântico, mas, conforme propõe van Dijk (2102), 

entende-se que essa linguagem é a forma de manifestação escolhida pelo sujeito que enuncia, 

pela qual produz relevâncias a partir da constituição de figuras.  

Desse modo, deve-se partir dos pressupostos teóricos de Orecchioni (1980) de que, em 

se tratando da enunciação, há um sujeito de intenções que deixa no enunciado “marcas” de 

sua subjetividade. É dessa forma que o sujeito enunciador, nas crônicas selecionadas, produz 

figuras por meio da organização sintático-semântica de itens lexicais selecionados, que a 

autora denomina subjetivemas. 

Segundo essa teoria, os elementos presentes na materialidade linguística do texto são o 

resultado de um ato único de intenções do sujeito que enuncia. Este corresponde, nesta 

pesquisa, a um sujeito que se oculta para denunciar o cotidiano da mulher brasileira em uma 

sociedade patriarcal. E ele o faz por meio de utilização de metáforas e de ironias na 

constituição dos significados. 
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 2.3 Figuras de Linguagem e Argumentação 

 

A Nova Retórica postula a diferença entre convencer e persuadir. Entende-se o 

primeiro entende-se como o ato de comprovar, isto é, de levar o Outro a aceitar a informação 

nova a partir do que há em seu(s) marco(s) de cognição(ões), demonstrando-se as provas. Já o 

ato de persuadir é definido como o de levar o Outro a abandonar o que sabia e a aceitar a 

informação nova, sem provas concretas, apresentando-se uma circunstância nova em relação 

ao(s) marco(s) de cognição(ões). 

Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que o cronista constrói sua argumentação 

por meio das figuras, uma vez que deixa implícita sua crítica em relação ao(s) marco(s) de 

cognição(ões) social(is), ao criar circunstâncias sobre ele(s), produzindo o que se considera 

sentido figurado. 

Essa questão de “sentido próprio vs. sentido figurado” remonta à Retórica Antiga, que 

postulava haver um sentido “original”, “próprio” das palavras e outro, “figurado”, 

considerado o desvio da norma. Essa visão tinha por base a lógica dos gregos, que 

considerava “anomalias” o que rompesse com a estrutura lógica na organização das sentenças. 

Brandão (1989), ao traçar um histórico das figuras, verifica que essa visão é 

“monológica” e propõe ir além dela. Para tanto, destaca a importância das relações analógicas 

na construção dos sentidos pelas figuras.  

O autor destaca que entre os antigos não havia um critério bem definido na definição e 

agrupamento das figuras. Todavia, costumava-se dividir a linguagem figurada em três grupos, 

com base na distinção entre “próprio” e “figurado”, a saber: tropos, figuras de pensamento e 

figuras de palavras. 

O primeiro grupo, o dos tropos, era descrito conforme o menor ou o maior 

distanciamento do que se considerava “sentido próprio”. Assim, segundo Brandão  

 

[...] da metáfora à ironia, passando pela metonímia e pela sinédoque. Podemos 
representar: 
metáfora: a relação metafórica permite praticamente uma equivalência entre toda 
e qualquer significação. Este é, portanto, o maior grau de abertura possível [...] 
metonímia: as significações aproximadas pela metonímia já estão, de certa 
forma, próximas do mundo referencial da experiência, embora a contiguidade 
seja uma forma fraca de relação, sobretudo se comparada à inclusão [...] 
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sinédoque: a relação lógica de inclusão compreendida na sinédoque aparece à 
percepção como um compromisso inerente à própria realidade da qual se 
abstraem as significações, daí ser sentida como fonte ‘natural’ de permuta [...] 
ironia: com a ironia a liberdade no relacionamento das significações fica 
praticamente restrita à pura oposição. Formulada uma ideia, a outra lhe será 
necessariamente contrária.  (BRANDÃO, 1989, pp. 20-21) 

 

O segundo grupo distingue-se do primeiro, de acordo com Brandão, porque, sob a 

perspectiva retórica, acreditava-se que palavras e pensamento eram entidades autônomas na 

elaboração da linguagem. As que constituíam a forma distinta de pensar eram consideradas 

figuras de pensamento e as que constituíam a maneira incomum de se expressar eram 

denominas figuras de palavras. O grupo de figuras de pensamento, segundo Brandão (1989), 

era grande e variava de autor para autor, variando também o critério de classificação. 

Quanto às figuras de palavras, estas se agrupavam basicamente em dois conjuntos: o 

das consideradas gramaticais e o das retóricas. As primeiras classificavam-se como 

metaplasmos ou figuras de dicção e correspondiam a alterações na estrutura gramatical. Já o 

segundo grupo, dizia respeito ao componente retórico, ao que se considerava ornamento na 

expressão verbal. 

De acordo com essa definição, para Brandão 

 
Se as figuras de gramática compreendiam as modificações ocorridas no interior 
das palavras, as de retórica diziam respeito à sua colocação na frase, muito 
embora o ponto de referência continue sendo a palavra como unidade, agora na 
relação que algumas delas mantêm entre si. (BRANDÃO, 1989, p. 15) 

 

O autor, em sua obra, vai descrevendo o desenvolvimento das teorias relacionadas às 

figuras, até chegar aos estudos de Émile Benveniste, no final da década de 60. Foi por meio 

desse estudo que se desenvolveu a teoria dos níveis, pela qual se preconizava a existência 

tanto do plano dos significantes quanto dos significados, integrando-se ambos na construção 

da linguagem. 

Nessa perspectiva, as figuras passam a ser classificadas conforme o deslocamento em 

cada nível, provocadas por operações de supressão, adjunção, supressão-adjunção e 

permutação. Desses deslocamentos resultam as figuras reunidas em grupos classificados 

como metaplasmos, metaxes, metassememas e metalogismos, todos sintetizados na 

classificação metáboles. 
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Entretanto, toda essa denominação implica tratar as figuras apenas como recurso 

estilístico no texto, o que não é suficiente para esta tese. Nesse sentido, considerando-se a 

construção de figuras uma estratégia do locutor para argumentar, dialogando com as 

cognições, parte-se do pressuposto de Palma (1998), que propõe não se considerar um sentido 

pré-existente, mas construído com base no contexto. 

Segundo a autora 

 

[...] estamos assumindo a posição de que o sentido literal não existe a priori [...] 
Ele não existe previamente, mas é um vir-a-ser, atualizado frente a 
especificidades contextuais. 
[...] Em outras palavras, o conteúdo das informações expressas no nível 
linguístico, relacionadas a um evento específico, será determinado por fatores 
culturais, por crenças e por valores daquele que recebe a mensagem [...] 
Em textos com predomínio das oposições, em que a contraditoriedade ou a 
contradição podem estar presentes, a percepção do literal em contexto é 
fundamental, já que, via de regra, não há desvio linguístico da presença da 
figura. Dessa habilidade do leitor dependerá, por exemplo, interpretar uma ironia 
como tal[...] (PALMA, 1998, pp.101-102) 

 

Em síntese, desde a Antiguidade, as figuras têm sido tratadas sob diferentes prismas. 

Na Retórica Clássica, eram tratadas enquanto efeito estético; pelos formalistas russos foram 

tratadas como impacto devido à agramaticalidade; já no eixo das ciências da cognição, estão 

relacionadas ao processamento das informações, realizado durante a leitura, quando se ativam 

conhecimentos armazenados na memória de longo prazo ao se produzir um cálculo das 

significações a partir do contexto cognitivo que se constrói na memória de trabalho.  

Nesse sentido, Palma (1998) defende a tese de que as figuras de pensamento 

expressam-se linguisticamente a partir do que ocorre no nível do pensamento e elas se 

constituem tanto em relação ao estranhamento produzido quanto à credibilidade do discurso. 

Tem, portanto, como focalização em sua pesquisa, as figuras consideradas de oposição, que 

assim define 

 

[...] são, em geral, construções linguísticas que se impõem pela ruptura entre o 
expresso linguístico e a realidade extralinguística; a sua marca identificadora é, 
portanto, a discrepância, por meio do contrário ou do contraditório, entre a 
situação enunciativa e a verbalização do pensamento do falante [...] (PALMA, 
1998, p. 104) 

 



 
 

461 

Entre as figuras do eixo da contrariedade encontra-se a ironia, segundo a autora, que 

desse pressuposto passa a descrever esta e outras figuras. Com relação à ironia, 

especificamente, ressalta a proposta de Gibbs (1994, apud PALMA, 1998) que defende a tese 

de o ser humano falar e agir ironicamente, embora esse pesquisador não tenha explicado como 

se dá o processo de compreensão do ponto de vista cognitivo. 

É nesse sentido que Palma (1998) propõe tratar as figuras de oposição devido às 

rupturas que elas produzem em relação à lógica e à coerência na vida cotidiana. Assim, 

considera a metáfora um processo cognitivo básico na atividade verbal humana, uma vez que 

é pela linguagem que se constroem os significados do mundo. 

Dessa forma, a autora passa a descrever o processo de construção de significados pela 

similitude e dissimilitude que o ser humano opera ao manipular modelos mentais nesse 

processo. Ressalta, pois, que a Linguística Cognitiva contribuiu no sentido de postular a 

metáfora como forma de representação mental do mundo, mas que há lacunas a serem 

preenchidas no sentido de se caracterizarem as oposições como processos cognitivos, 

proposta de sua pesquisa. 

Nesta investigação, as figuras estão sendo consideradas estratégias de construção de 

novos significados por ativarem esquemas, modelos, crenças, valores, conhecimentos, todos 

armazenados na memória e sobre os quais, por meio de inferências ostensivas, reformulam-se 

os cálculos mentais por meio de relações contextuais, inter-relacionando contextos discursivo, 

social e cognitivo por meio do contexto de linguagem. 

 

 3 Folhetim: uma representação da mulher fora do lar 

 

O final dos anos 70 indicava, progressivamente, a liberdade de se expressar, pois a 

censura já não tinha tanto poder como antes. Foi, assim, nesse contexto, que Chico Buarque, 

tratando da temática do malandro carioca, produziu a peça Ópera do Malandro, para a qual o 

texto que se apresenta fora elaborado. 

A fim de se compreender todo o contexto, iniciar-se-á pelo contexto de linguagem, 

passando-se a analisar o contexto social, o contexto cognitivo e o discursivo. 

Para tanto, enuncia-se o texto a seguir: 
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Folhetim  
Chico Buarque-1977-1978 
Se acaso me quiseres 
Sou dessas mulheres 
Que só dizem sim 
Por uma coisa à toa 
Uma noitada boa 
Um cinema, um botequim 
 
E, se tiveres renda 
Aceito uma prenda 
Qualquer coisa assim 
Como uma pedra falsa 
Um sonho de valsa 
Ou um corte de cetim 
 
E eu te farei as vontades 
Direi meias verdades 
Sempre à meia luz 
E te farei, vaidoso, supor 
Que é o maior e que me possuis 
 
Mas na manhã seguinte 
Não conta até vinte 
Te afasta de mim 
Pois já não vales nada 
És página virada 
Descartada do meu folhetim 

 

a. Contexto de Linguagem 

A enunciação do texto é realizada em primeira pessoa, sugerindo uma interlocução. E 

o sujeito enunciador denomina-se feminino ao dizer “Sou dessas mulheres/Que só dizem 

sim”. 

No contexto de linguagem, há representação do uso de uma linguagem popular, ao se 

selecionarem um léxico comum e enunciados clichês que simbolizam esse grupo social. 

Há, também, a caracterização do ator da enunciação por meio do uso de metáforas, 

como “Se acaso me quiseres”, em que o verbo tem o sentido de <<desejar sexualmente>>, ou 

de metonímias como “pedra falsa”, “sonho de valsa”, “corte de cetim”, que designam objetos 

de baixo custo, aos quais está associado o valor desta que oferece o seu corpo para o desfrute 

do prazer. 

Na sequência enunciativa, há expressões como “meias verdades” e “meia luz”, em que 

o uso de “meia” produz ambiguidade de sentido, constituindo a incerteza e indefinição no 

relacionamento proposto. 
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Há, ainda, a representação de que a voz feminina é de comando, pois, na interlocução, 

esta se utiliza da forma imperativa, ordenando o que o ser masculino deve fazer, encerrando 

as ações com a sugestão de que dela se afaste, justificando não valer nada, ser uma “página 

virada”= <<um relacionamento de curta duração>> na vida dela.  

É nessa oposição masculino VS. feminino que se encontra a ironia enunciada pelo 

poeta, pois resgata-se o poder feminino repudiado pelos modelos de representação que se tem 

na sociedade machista.   

E no fechamento do texto, o uso de “folhetim” é altamente relevante, uma vez que é 

carregado semanticamente de valor pejorativo, pois está associado a uma prática literária de 

publicações fragmentadas em jornais, na época da ascenção da burguesia, quando a mulher 

passa a ter o direito ao acesso a “futilidades”. Nesse contexto, ele, ser masculino, é mais um, 

entre tantos, personagem da história dessa mulher. 

Faz-se necessário, assim, resgatar o contexto social para se compreenderem as 

relevências no contexto de linguagem. 

b. Contexto social       

O texo representa o contexto social da classe burguesa, em que os grupos sociais são 

representados pelo valor que têm na sociedade. Essa valoração está associada ao status, que 

pressupõe condição econômica na sociedade capitalista. Assim, tem-se a definição dos grupos 

que são representados enquanto classes sociais. 

Há, também, a representação do típico contexto social da malandragem e da 

prostituição, em que o feminino é representado como objeto de comercialização, ou seja, seu 

corpo passa a ter valor econômico para o masculino. Este último é representado como aquele 

que consome essa “mercadoria”, isto é, o cliente. 

A fim de melhor compreender esse contexto, definem-se as cognições que se 

encontram representadas. 

c.  Contexto Cognitivo 

Sabe-se que, as cogniçõe sociais, representadas no texto, relacionam-se a grupos 

sociais, cujos papéis são, tanto para o feminino quanto para o masculino, representados fora 

do lar, no espaço público. 
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De acordo com as cognições sociais, ao feminino restringe-se ao espaço privado e não 

lhe é dada a liberdade de relacionamento sexual fora de casa; o masculino, pelo contrário, este 

tem livre trânsito no espaço público e, nesse espaço, liberdade de relacionamento sexual. 

Pelas cognições sociais, sabe-se também que a sociedade atribui valor negativo a esse 

comportamento feminino, em que a mulher oferece seu corpo como mercadoria. A liberdade 

sexual é atribuída ao masculino, que pode (e deve) transitar nesse espaço público, escolhendo 

a mercadoria – corpo feminino – que irá utilizar para seu prazer. 

d. Contexto Discursivo 

No contexto textual-discursivo, há uma avaliação implícita que orienta para o 

julgamento da atitude feminina de <<vender o seu corpo>> como uma mercadoria.  

O cronista, ao dialogar com as cognições sociais, atribui ao feminino valor positivo 

quanto à liberdade em relação a seu corpo, que pode oferecer como mercadoria ao ser 

masculino. Este passa a ser avaliado negativamente, pois se torna objeto de menosprezo, uma 

vez que não tem outra função, a não ser a de cliente da mercadoria oferecida. É nessa inversão 

de valores que se encontra implícita a opinião, que será tratada no contexto discursivo.  

 

4 Resultados Obtidos 

 

Os resultados são parciais e estes indicam que as relevâncias no texto produzem 

estranhamentos que se resolvem na relação entre os contextos. Para tanto, é necessário buscar 

essas relevâncias e procurar os significados produzidos a partir delas, verificando-se que os 

estranhamentos levam às figuras de linguagem.   

Tais resultados indicam, ainda, que o contexto discursivo é orientado pelos outros 

contextos, qual seja o de linguagem, o social, o cognitivo. Entre estes, nesta investigação, 

priorizou-se o de linguagem, verificando-se as estratégias linguísticas utilizadas pelo sujeito 

enunciador. 

Conclui-se que o contexto de linguagem favorece a manifestação do ponto de vista do 

cronista, que avalia negativamente o que é considerado positivo pelo marco de cognição da 

sociedade machista – a condição de mulher submissa, restrita ao espaço privado do lar. 
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DISCURSO JORNALÍSTICO: IMPLÍCITOS E CONTEXTOS NAS EXPRESSÕES 

MULTIMODAIS DE TEXTOS JORNALÍSTICOS PARA A CONSTRUÇÃO DO 

ESCÂNDALO 

 
 

Deborah Gomes de PAULA (PUC/SP-UNIP)1 

 

 

RESUMO: Esta comunicação situa-se na Análise Crítica do Discurso e tem por tema a 
representação do escândalo em textos jornalísticos multimodais. Tem-se por objetivo geral 
contribuir com os estudos do discurso jornalístico e por objetivos específicos: 1. examinar a 
seleção e a combinação de expressões multimodais para representação do escândalo; 2. 
verificar os contextos e suas funções, na produção/compreensão de textos multimodais. Foram 
utilizados textos jornalísticos multimodais impressos de São Paulo. Conclui-se que os textos 
jornalísticos que tem acesso ao público, pelos discursos, passa a influenciar as pessoas, 
levando-as a sustentar essa ideologia por sua reprodução textual, no e pelo discurso. 
 
Palavras-chave: Discurso jornalístico. Escândalo. Violência. Multimodalidade.  
 
 
1 Apresentação 

 

Essa comunicação está situada na área da Análise Crítica do Discurso em interface 

com a Semiótica Social. Tem por tema as estratégias utilizadas pelos jornais paulistanos na 

construção do escândalo nas notícias veiculadas pelo jornal-empresa que dá acesso ao 

público-leitor, a partir dos textos reduzidos (as manchetes e charges). Para tanto, 

selecionamos exemplos atuais que focalizam a construção social do problema da corrupção no 

governo e da violência a partir do mensalão. 

O Escândalo do Mensalão ou “esquema de compra de votos de parlamentares” é o 

nome dado à maior crise política sofrida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) em 2005/2006. A expressão mensalão popularizada pelo então deputado federal Roberto 

Jefferson em entrevista à Folha de S. Paulo com repercussão nacional, é uma variante da 

palavra “mensalidade” usada para se referir a uma suposta “mesada” paga a deputados para 

votarem a favor de projetos de interesse do Poder Executivo. 

                                                 
1 Doutoranda do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da PUC/SP, Docente da 
Universidade Paulista. São Paulo, Brasil. Email: deborahpaula@ig.com.br. 
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De acordo com Thompson (2002:43) os escândalos, em alguns casos, estão 

relacionados à aplicação, ou à afirmação dos próprios valores e normas. Assim, temos a 

construção do escândalo por meio da “denúncia” feita pelo Deputado Roberto Jefferson que, 

no decorrer das apurações, incorporou em seu discurso um caráter moralizador, quando, na 

realidade, o que motivou a denúncia foi a falta de repasse do total em dinheiro estipulado e 

acordado com o PT - partido do governo. 

A transgressão de conhecimentos sociais é um procedimento cultural do brasileiro em 

seu cotidiano.  Essa transgressão caracteriza culturalmente o brasileiro pela irreverência, 

seduzindo-o para viver um momento lúdico, descontraído e também pela violência. 

A noção de violência está vinculada à noção de escândalo, para além do fato 

acontecido, uma vez que, uma das estratégias do jornal para conseguir a adesão do público 

leitor é a persuasão pelo impacto emocional e subjetivo. 

A violência pode ser definida como o fato de agir sobre alguém ou de fazê-lo agir 

contra a sua vontade empregando a força ou a intimidação, o ato através do qual se exerce a 

violência; uma disposição natural para a expressão brutal dos sentimentos; o caráter brutal de 

uma ação (Michaud, 2001). Como o uso da força para causar dano físico e/ou mental à outra 

pessoa (Rondelli, 2000). 

De acordo com Dias (2003:102), a noção jurídica de violência está ligada à idéia de 

força. A caracterização dessa força como violência depende do ponto de vista pela qual se 

focaliza o fato. Esse ponto vista é constituído por valores, crenças e princípios dos indivíduos 

em interação social, os quais estabelecerão uma unidade na diversidade  e consequentes 

critérios avaliativos utilizados pelos grupos sociais a que pertencem. 

Nesse contexto, temos a construção do campo semântico da violência constituído por 

lexicalizações como: poupa. derruba, decapitam. E também de forma reduzida, os gestos 

representados nas fotos que reforçam e/ou se opoem à ideia veiculada pelo texto jornalístico. 

Os gestos adquirem função de interjeição, informação de base cultural, um uso do brasileiro 

para estabelecer sentido, é uma maneira de estabelecer diálogo quando o interlocutor 

apresenta uma discordância com o locutor. De modo geral, num contexto zero, 

descontextualizado, tem um efeito de sentido, mas no uso efetivo adquire função de 

interjeição (pois adquire outra função). 
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Thompson (2002:40) traz uma definição prática, em que escândalo “se refere a ações 

ou acontecimentos que implicam certos tipos de transgressões que se tornam conhecidos de 

outros e que são suficientemente sérios para provocar uma resposta pública”. Alguma forma 

de transgressão é condição do escândalo. Assim o escândalo se refere primariamente a ações, 

acontecimentos ou circunstâncias. 

 O escândalo que implica ações ou acontecimento são aqueles que transgridem ou 

contradizem valores, normas ou códigos morais. Para o autor, os valores ou normas devem ter 

determinado um grau de moral, ou seja, na relação entre o individual e o social, no interstício 

entre o cultural e o ideológico, há uma dialética perpassada pela moral. 

A mídia, de modo geral, tem grande acesso ao público e dessa forma exerce um papel 

na construção social da opinião, sendo assim, é necessário entender as estratégias utilizadas 

pela mídia para a construção dessa opinião. O texto jornalístico, a partir da intenção 

argumentativa, tem por objetivo conduzir a leitura do público-leitor, fazendo com que ele se 

identifique com o ponto de vista do enunciador. Durante o processamento da informação 

recebida no uso efetivo da língua, dependendo da focalização do fato no mundo, ocorre 

apagamento do processo histórico (discurso modificado). Dessa forma, a representação do 

fato traz características sociais e ideológicas que influenciam a formação da opinião.  

 Nesse sentido, segundo Van Dijk (1997), as opiniões devem ser compreendidas na 

relação entre as Categorias Cognição, Sociedade e Discurso, pois as opiniões são construídas 

na dimensão cognitiva, por meio da interação social dos participantes, suas ações e funções.  

 

2 Sociedade, Cognição e Discurso 

 

Tem-se por pressuposto de que há uma interação entre o individual e o social, pois, 

este, guia o individual, mas o individual modifica o social. Tal pressuposto é base da Análise 

Crítica do Discurso, em quaisquer de suas vertentes. Sendo assim, entende-se que há uma 

inter-relação entre as categorias analíticas Sociedade, Cognição e Discurso, pois cada uma 

dessas categorias se define pelas demais. A Sociedade é vista como um conjunto de grupos 

sociais, sendo que, cada qual é um agrupamento de pessoas que têm os mesmos objetivos, 

interesses e propósitos e, por essa razão, focalizam o que acontece no mundo, a partir do 

mesmo ponto de vista; isso resulta em uma forma de avaliação (positiva/negativa) contida na 
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representação mental como forma de conhecimento, que é construída socialmente. A 

Cognição refere-se às representações mentais-tipos e gêneros de discurso que atuam na 

interação do individual (evento discursivo particular) e o social (cognições sociais intra, inter 

e extragrupo social). Todas as formas de conhecimento, seja individual ou grupal são 

expressas em textos, no e pelo Discurso. Assim, os conhecimentos sociais são modificados 

embora contenham raízes históricas, de forma que o velho (já sabido) guia a construção do 

novo (informação nova) e este modifica o velho.  

Para Van Dijk (2000) a interação entre jornal-empresa e público-leitor implica a noção 

de contexto ( global e local), para se entender as notícias como discurso, ou seja, o discurso da 

notícia é uma prática discursiva sócio-interacional que constrói as notícias, para serem 

publicadas no veículo jornal.  

Para o autor (1997) o discurso da notícia é institucionalizado e relativo à ideologia da 

empresa-jornal que tem por objetivo construir a opinião para seus leitores, de forma a dominar 

as suas mentes. Como todo discurso institucionalizado, o discurso da notícia compreende a 

relação das categorias discursivas: Poder, Controle e Acesso. 

Esta comunicação está delimitada às categorias Controle (redação final) e Acesso 

(veículo jornal) e trata das estratégias utilizadas pela redação do jornal, embora se saiba que a 

ideologia do Poder, que é o jornal-empresa, atua sobre o Controle da redação para que o texto 

enunciado tenha Acesso ao público. 

As categorias Poder, Controle e Acesso objetivam construir as opiniões dos leitores. 

Uma opinião é uma forma de conhecimento avaliativa, que não pode ser tratada como 

verdade, na medida em que não pode ser conferida no mundo. Logo, o leitor que não é 

expectador do evento noticioso torna-se obrigado a aceitar a notícia que dá Acesso a ele. 

A notícia como discurso jornalístico participa como um dos discursos da mídia. 

Segundo Van Dijk (1980), a fabricação da notícia ocorre em várias etapas. Compreendo um 

contexto local e um global. O contexto global é definido por seus participantes que são 

agrupados pelas categorias Poder, Controle e Acesso. 

O contexto local é definido por atores, pessoas, que são responsáveis pela fabricação 

da notícia, as quais são guiadas por uma determinada escala de valores ideológicos do Poder. 
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Para Charaudeau (2006: 19) “as mídias não transmitem o que ocorre na realidade 

social, elas impõem o que constroem do espaço público.” Segundo o autor, mesmo a imagem 

tem um caráter de produzir efeitos de sentidos no interlocutor. 

Segundo Thompson (2002), escândalo é um evento midiático, em que a mídia cria um 

novo fato, assim, é um fenômeno social que pode trazer sérias consequências, tanto para o 

âmbito particular quanto social. Assim, a mudança social traz mudança no discurso, assim os 

textos multimodais passam a ser privilegiados, na medida em que inter-relacionam o 

linguístico e as imagens. 

  Desse modo, com a globalização, os textos multimodais se inter-relacionam de 

maneiras diversificadas, uma vez que as representações verbais e visuais podem estabelecer 

equivalência, completude ou ainda contradição. Assim, Kress e van Leeuwen (1996) definem o 

texto multimodal como um produto do discurso, visto como uma ação, que combina o verbal 

com imagens e cores em uma semiose.  Para tanto, há uma natureza simbólica nas representações 

existentes nesses textos, decorrentes de relações providas pelos recursos semióticos que precisam 

ser investigadas.  

Extraídos do jornal paulistano Folha de S.Paulo (FSP),  apresentamos exemplos de que 

a linguagem das negociações entre redator/leitor é realizada a partir de uma interação que 

busca construir um acordo de forma a recorrer aos conhecimentos sociais comuns entre eles. 

As análises realizadas seguiram um procedimento teórico-analítico e estão delimitadas às 

estratégias utilizadas pela redação dos jornais selecionados. 

O método adotado para a análise dos textos teve como ponto de partida a seleção 

lexical utilizada nas manchetes e para os segmentos selecionados e inter-relacionados.  

A seleção lexical é um recurso de grande importância, pois, é através dela que se 

estabelecem as oposições, os jogos de palavras, as metáforas, o paralelismo rítmico, etc. 

Existem palavras que, colocadas estrategicamente no texto, trazem consigo uma carga 

poderosa de implícitos. 

A análise apresentada tem como principal pressuposto o marco das cognições sociais. 

Segundo Silveira (2000), o marco das cogniçoes sociais é um conjunto de conhecimentos que 

estabelecem parâmetros avaliativos para os seres e suas ações no mundo, a partir do que é 

contemporaneamente vivenciado modificando a experiência do já vivido anteriormente.  
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Durante a interação comunicativa, considerar-se a orientação argumentativa para 

reformulação do marco de cognição social, sendo assim, a refutação é uma estratégia 

importante pois na mudança de orientação argumentativa estabelece meios de inclusão de 

argumentos por meio da aceitabilidade ou rejeição. 

 

3 Discussão e Resultados Obtidos 

 

Os resultados obtidos indicam que os conhecimentos avaliativos são formados na 

inter-relação entre o individual e o social, reproduzida no e pelo discurso, e pela cognição 

social, guiado pela cultura do grupo social no qual está inserido, apesar da diversidade e 

variabilidade dos valores e normas que regem a conduta dos indivíduos em contextos 

específicos.  

De acordo com Thompson (2002), as normas que regem transações financeiras são 

também propensas ao escândalo, especialmente quando as transgressões envolvem séria 

desonestidade e corrupção, por exemplo, no caso do “Escândalo do Mensalão”.  A ítulo de 

exemplificação, alguns enunciados referentes aos  episódios do “Escândalo do Mensalão”:  

 

Manchete:  PT dava mesadas de 30 mil a parlamentares, diz Jefferson (FSP 04/07/2005)  

 

 



 
 

472 

 
Para além da manchete, temos a imagem utilizada pelo jornal para representar  o 

evento como uma denúncia. Jefferson com as mãos junto à cabeça com um quadro circular ao 

redor da cabeça, representando uma auréola, no remete ao contexto religioso, de fé.  

Pela perspectiva da multimodalidade, as categorias de análise para a imagens propõem 

verificar a utilização do espaço como intencional, ou seja, as categorias mais utilizadas são: 

alto e baixo, respectivamente a projeção do ideal e real e lado esquerdo e direito, 

respectivamente dado e novo, que projetam a ideia de conhecido e novidade em realçao à 

informação veiculada. 

Nesse caso, temos a foto de Jefferson centralizada e mais alta, representando o ideal 

nesse contexto político, que é a denúncia e logo abaixo temos a foto do jogador da seleção 

brasileira, Ronaldinho sinalizando os gols que foram efetuados com os dedos levantados. 

Assim, temos a ideia idealizada que é a denúncia realizada por uma pessoa “boa” e a seguir a 

ideia relacionada à realidade que é o desempenho do Brasil na área dos esportes. 

Entende-se que a transgressão com os valores morais e culturais como a noção de 

religiosidade pode ser tratada como violencia, na medida em que, rompe com os valores e as 

cognições sociais do público-leitor ao vincular o ato político e a representação religiosa da 

santidade. 

Para Thompson (2002), existem escândalos que são transgressões de segunda ordem, 

onde o foco inicial da atenção se desdobra desviando o foco para outro lugar. Como por 

exemplo:  
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Manchete:  Jefferson poupa Lula e culpa Dirceu - FSP 15/06/2005  

Manchete: Presos decapitam cinco em rebelião 

 

A manchete, ao designar poupa e considerando a imagem de Jefferson representando 

uma arma,  retoma a ideia de que o político está “mirando” o alvo a ser atingido, no caso 

derruba José Dirceu. Já na manchete abaixo: “Presos decapitam cinco em rebelião” temos 

como um progressão temática construída a partir do tema da notícia, representado de forma 

diferente, com avaliação diferente, pois se refere a mesma noção de violência em comparação 

com o gesto da arma e a possibilidade de poupar uns e não outros, ou seja, a  noção de que a 

corrupção tanto para um quanto para o outro é a mesma, com projeção de graus diferentes 

para as consequências.    

 Thompson (2002:45) destaca uma outra característica do escândalo que se refere às 

ações ou acontecimentos que implicam um grau de ocultamento. Para se tornar um escândalo, 

uma ação ou acontecimento devem se tornar conhecidos de outros, ou outras pessoas devem 

acreditar firme e plausivelmente que existam. Diferente da corrupção e do suborno, que 
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podem existir (muitas vezes existem de fato) quando outros não sabem a respeito deles, o 

escândalo é sempre, um caso “público”. 

A título de exemplificação temos: 

 

 
 
Manchete: Pit bull Suárez é escarraçdo dos estádios – FSP 26/06/14 

Linha-fina: Fifa proíbe atacante de ficar no hotel do Uruguai após a mordida  

Lead: O atacante Luis Suárez sofreu a maior punição da história das Copas por morder o 

italiano Chiellini. O atleta pegou nove jogos de suspensão, terá de ficar quatro meses longe do 

futebol (incluindo partidas pelo seu time, o Liverpool) e, nesse período, não poderá entrar em 

estádios onde o Uruguai estiver jogando. Ele ainda pagará multa e teve que deixar o hotel da 

seleção. O Uruguai nega que Suárez tenha mordido o adversário. Ele deixou o Pais. 

 

 O escândalo não pressupõe apenas certo grau de conhecimento público, ele também 

pressupõe certo grau de desaprovação pública. O conhecimento da ação por parte do 
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interlocutor coincide ou se sobrepõe, à sua desaprovação; julgamentos epistêmicos e 

avaliativos se incorporam às respostas de alguns indivíduos que ficam sabendo da 

transgressão. Em alguns casos, ficam ofendidos e até chocados.   

 As respostas dos outros, numa visão pragmática, constituem uma atuação 

performativa,conforme os atos de fala de Austin.  O escândalo é construído tanto pela 

resposta dos outros como pelo próprio ato de transgressão.   

 As formas de expressão, os atos de fala, aqui se referem a categoria Antecendentes do 

esquema da notícia proposto por Van Dijk (2000) uma vez que não são todos os atos de fala 

que tem efeito performático adequado aos objetivos ideológicos da empresa-jornal. 

 
Punições da Copa 
Cabeçada de Pepe                           1 jogo 
Cotovelada de camaronês               3 jogos 
Mordida de Suárez                          9 jogos 
 
 

De acordo com essa tabela informada na página do jornal, projetam-se os graus de 

violência nesse cenário de futebol, de acordo com as punições, assim a partir do ato cometido 

pelo jogador e a sanção recebida, ocorre a representação de valor sua repercussão.  

Para a construção do escândalo, o jornalista recorre tanto a avaliações culturais quanto 

ideológicas da Memória Social, rompendo com elas, a fim de construir o fato noticioso e seus 

comentários, segundo a ideologia da empresa-jornal. Assim, temos na representação do termo 

“Pit bull” o grau de violência e imprevisibilidade da raça de cães projetados à representação 

das ações do jogador.  

A título de exemplificação temos: 
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A escolha do papel social implica num conjunto de papéis para se interrelacionar; por 

exemplo, a expectativa em relação ao papel do político  (cada sociedade representa de uma 

maneira), dependendo das ações e do grupo social os papeis tem caracterizações diferentes e 

estabelecem relações  sociais diferentes. 

Na construção dos contextos e o discurso jornalístico, os papéis sociais em interação 

buscam a preservação da face. Os papéis são unidades psicossociais que constroem uma 

estrutura para a sociedade. (Moscovisci, 2010). 

Na perspectiva do Interacionismo simbólico, cada um escolhe um papel e um conjunto 

de papéis para se interrelacionar; por exemplo, a expectativa em relação ao papel do político  

(cada sociedade representa de uma maneira), dependendo das ações e do grupo social os 

papeis tem caracterizações diferentes e estabelecem relações  sociais diferentes. 

De acordo com a teoria dos papéis, ao ler os textos situados no discursos,  quais papéis 

sociais aquele discurso considera para construir a referenciação no texto.  

Assim no discurso jornalístico, as questões são: o que é notícia e como estabelece 

similitude com o cotidiano quais são esses papéis? 

Nas capas de revistas Veja e Isto é temos a representação do fato noticioso decorrente 

da morte trágica do político Eduardo Campos que morreu na manhã do dia 13 de agosto de 

2014, em um desastre de avião em Santos. 
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Natural da capital pernambucana de Recife, Eduardo Henrique Accioly Campos 

nasceu em 1965 e é formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Neto 

do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, Eduardo sempre esteve ligado à política e 

iniciou uma participação mais ativa como presidente do Diretório Acadêmico da universidade 

que estudou. Em 1987 participou da criação da primeira secretaria de Ciência do Nordeste e 

em 1990 filiou-se ao PSB onde conseguiu o seu primeiro mandato como Deputado Estadual 

de Pernambuco. Quatro anos depois conseguiu ser eleito Deputado Federal, em 1995 ficou ao 

serviço de Pernambuco como Secretário do Governo e em 1996 como Secretário da Fazenda. 

Em 1998 foi reeleito como Deputado Federal e outra vez em 2002. Em 2004 foi Ministro da 

Ciência e Tecnologia e em 2006 foi eleito pela primeira vez ao cargo de governador de 

Pernambuco, sendo reeleito em 2011. 

A representação da morte trágica como sendo a perda de um político de conduta 

“ilibada” num momento tão importante para o país, dá a possibilidade de ressemantizar, 

reorganizar os papéis sociais e suas relações nessa nova cena política. Assim, temos as 

expressões: “Não vamos desistir do Brasil” em que são incluídos aqueles que acreditam que 

as possibilidades de mudanças que o candidato projetava deverá ter continuidade pelos que 

acreditam nessa ideia. Temos na capa da revista Isto é uma representação da atuação política 

do candidato como “legado” como se o candidato tivesse esse encaminhamento antes do 

acontecimento trágico. Desse modo, temos a Marina como “herdeira” desse legado e a 

questão se Marina conseguirá atravessar esse percurso até as urnas levando esse legado.  

A partir da ostensividade dada ao acontecimento no mundo, ocorre a construção do 

fato noticioso que indicam desdobramentos e encaminhamentos para a eleição 2014. 

Assim temos a reconstrução da noção de “legado”  para as ações do político Eduardo 

Campos como se essas ações tivessem uma grau de heroicidade, assim a representação 

estabelecida traz a ideia de que ele tinha algo a dizer e fazer, mas não pode exercer naquele 

momento.  Aquilo que é público é o “que se refere ou é destinado ao povo, à coletividade 

(1975).  

Dessa forma, o que se destina ao povo, à coletividade é o que poderia ser feito, 

incorporando a idéia de credibilidade para os outros papéis que se interrelacionam com este. 

Ao construir essa idéia de credibilidade, todos estão envolvidos, assim essa emoção é 

construída com o objetivo de buscar uma reação ao fato, assim temos o que Michaud (2001) 
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trata como estados de violência e atos de violência, na medida em que vivemos um estado de 

violência por conta da corrupção generalizada e temos alguns atos de violência que são 

pontuados, destacados no decorrer dos eventos.  

De acordo com Thompson (2002), o escândalo pode se rerefir a ações ou 

acontedimentos que implicam certos tipos de transgressões que se tornam conhecidos de 

outros e são suficientemente sérios para provocar uma resposta pública. Como por exemplo: 

 

 
Marina 

Por Cartunista Alpino | Blog do Alpino – sex, 15 de ago de 2014 

 
De acordo com o cenário eleitoral atual podemos dizer que a Marina tornou-se 

candidata de fato após o acidente que matou Eduarco Campos. Antes disso, a associação entre 

os dois candidatos parecia meio “improvisada” para atender objetivos políticos eleitorais. 

Assim, Marina passou a ocupar um papel social de real adversária politica, que tenta 

propor soluções para os problemas do país.   

Segundo a charge, a informação de base cultural, um uso do brasileiro para estabelecer 

sentido, é uma maneira de estabelecer diálogo quando o interlocutor apresenta uma 

discordância com o locutor.  

O escândalo nesse exemplo advém da construção de um discurso que Thompson 

chama de infamante, para expressar diferentes graus de desaprovação, desde uma leve 

repreensão e espanto até o ultraje sem limites. 

Em síntese, constata-se que a Folha de S. Paulo tem como estratégia jornalística 

caracterizar alguns movimentos sociais por uma designação mais hierarquizada, uma vez que 
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o público-leitor, no centro dos conflitos sociais, precisa de uma ordem no caos dos 

acontecimentos e o jornal presta esse serviço. 

Na perspectiva do discurso jornalístico o Poder da empresa-jornal guia as ações do 

Controle de forma a permear os diferentes textos publicados relativos à narrativa diária de um 

fato noticioso. Assim, os textos multimodais jornalísticos são construídos como um mosaico de 

citações intertextuais, ou seja, decorrem da absorção e transformação de outros textos.  

 Conclui-se que existem entre a designação e o referente designado, implícitos 

culturais, que são modificados pelos conceitos ideológicos e/ou culturais, para construir 

simbolicamente, os conhecimentos de mundo que são re-elaborados e passam a construir 

novos significados. 
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EXPRESSÕES VERBAIS E IMAGÉTICAS COM SEUS IMPLÍCITOS     

CULTURAIS E IDEOLÓGICOS NA EXPRESSÃO DO FEMININO 

 
 

                                                             Regina Célia Pagliuchi da SILVEIRA (PUC/SP)1 

       
 

RESUMO: Esta comunicação situa-se na Análise Crítica do Discurso e tem por tema a relação 
texto e contexto para a representação do feminino em anúncios publicitários multimodais. Os 
objetivos são: 1. examinar a seleção e combinação de expressões multimodais em anúncios 
publicitários; 2. verificar os contextos e suas funções, nos textos multimodais. As análises 
objetivaram examinar as relações cotextuais e contextuais para a representação do feminino, no 
texto. Para tanto, foram utilizados anúncios publicitários brasileiros multimodais impressos, 
com a representação do feminino.  Os resultados indicam as representações ideológicas e 
culturais do feminino em diferentes discursos.    
 
Palavras-chave: Anúncios publicitários. Multimodalidade. Cognição. 

 
 

Este trabalho está situado na Análise Crítica do Discurso (ACD) e tem por tema os 

implícitos culturais contidos em expressões verbais e imagéticas para a representação do 

feminino em anúncios publicitários multimodais da marca Duloren.  

Tem-se por objetivos: 1. Examinar a seleção e combinação das expressões verbais e 

visuais manifestadas no texto; 2. Explicitar implícitos culturais e ideológicos contidos na 

representação do feminino. 

    A ACD utiliza o conceito de discurso como uma prática social que propicia investigar 

contextos específicos, a partir da linguagem (sons, letras, imagens, cores etc). Porém, o 

discurso, também, é visto como uma força dinâmica, um elemento mais abstrato da prática 

social que influencia a sociedade e é por ela influenciado na construção de valores culturais e 

ideológicos que estão presentes nas formas de representação, ou seja, formas de conhecimento 

social e individual. Assim, a ACD é tanto uma teoria para análise linguística dos textos 

quanto uma teoria social para a análise dos fenômenos sociais, das práticas e costumes em 

comunidade; nesse sentido, busca tecer uma crítica social. 

  A ACD objetiva, por meio da investigação das práticas e da análise textual, verificar 

as representações que permeiam um dado evento e as estruturas que sustentam as práticas que 
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lhes são subsidiárias, isto é, de que forma os discursos concorrem para a manutenção de um 

status quo dentro da estrutura social.  

Com uma visão crítica, os analistas do discurso estão atentos a questões relativas a 

injustiça, preconceito, perigo, sofrimento, como também os contextos em que essas distorções 

emergem, com vistas à mudança social. 

Assim, segundo Fairclough (2001, 2003), a ACD objetiva, por meio da investigação 

das práticas e da análise textual, verificar as representações que permeiam um dado evento e 

as estruturas que sustentam as práticas que lhes são subsidiárias. 

A ACD é constituída por diferentes vertentes, embora todas elas postulem uma 

dialética entre o social e o individual: o social guia o individual e este modifica o social. 

Logo, o discurso é um momento irredutível da vida social, em constante articulação dialética 

com outros momentos de práticas sociais: ação/interação, relações sociais, mundo material e 

pessoas, com crenças, valores, atitudes, histórias. Sendo assim, o sujeito é visto como um 

elemento dinâmico que, percorrendo as consciências humanas e as interações entre as 

pessoas, age conjuntamente com outros elementos das práticas sociais discursivas tanto de 

forma positiva quanto negativa. Investigar tais práticas é um esforço de compreender os 

fenômenos sociais. 

   A pesquisa que vem sendo realizada situa-se na intersecção das vertentes social,  

sócio-cognitiva e semiótica social e trata dos valores culturais e ideológicos contidos na 

representação do feminismo, no Brasil. Tem-se por ponto de partida que as raízes históricas 

da sociedade brasileira são machistas de forma a discriminar o feminismo, atribuindo-lhe 

valores negativos e positivos, tendo por parâmetro a submissão da mulher ao homem. 

Entende-se, segundo Fairclough ( 2003) que toda mudança social acarreta uma mudança no 

discurso e vice-versa. Sendo, assim, com as altas tecnologias houve uma mudança social que 

propiciou uma mudança no discurso. Nesse sentido, a pesquisa que vem sendo realizada 

busca verificar se houve mudanças em relação à representação do feminino, na sociedade 

brasileira atual. 

   Sabe-se que, conforme Kress e van Leewen (1996), com a mudança ocorrida devido às 

altas tecnologias, houve o privilégio dos textos multimodais. Todavia, pouco se tem feito para 

propiciar o letramento de tais textos; por essa razão, os autores se propuseram produzir uma 

gramática das imagens, que trouxe grandes contribuições para a análise de textos multimodais. 
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A pesquisa que vem sendo realizada objetiva examinar, na composição textual do verbal com o 

visual (imagens e cores), as formas de disseminação da ideologia, instaurada pelo poder.  

Justifica-se o tratamento dado, pois com a pós-modernidade e suas mudanças sociais, os textos 

multimodais do discurso publicitário passam a ocupar lugar importante nas interações 

discursivas, no capitalismo tardio. Anteriormente, os textos eram preferencialmente verbais e, 

quando construídos com outras semioses, projetavam significações fixas para o visual; hoje, os 

textos multimodais são diferentes, pois estão compostos pelo inter-relacionar dinâmico da 

imagem e da cor com o verbal, exigindo outras estratégias de produção e processamento da 

informação, para a disseminação da ideologia e da cultura. 

Para os autores, a Semiótica Social objetiva uma análise crítica dos textos multimodais para 

mostrar “o que é” que está contido nas imagens situadas espacialmente no texto; dessa forma 

busca responder as perguntas: 1. como as pessoas são representadas? 2. como as pessoas 

representadas relacionam-se ao observador? 3. como o verbal equivale, complementa ou 

contradiz o que é captado pelos sentidos, articulando as imagens, as cores e o verbal?  

Em outros termos, objetiva, com uma visão analítica crítica, a descrição dos recursos 

semióticos e o exame da forma desses recursos que manifestam, textualmente, as 

interpretações da experiência e os modos de interação social. 

No que se refere ao verbal, de forma geral, os semioticistas sociais críticos, têm por 

ponto de partida para a análise das expressões que ocorrem no texto, a gramática sistêmico-

funcional de Halliday (1985). Esta trata de duas categorias: o “dado” e o “novo” e postula que 

as unidades do sistema da língua adquirem outras funções quando manifestadas nos textos. 

Dessa forma, os analistas críticos preocupam-se com o potencial ideológico do sistema de 

categorização das representações implícitas em determinados vocábulos, ou seja, com as 

maneiras particulares de “lexicalizar” a experiência e o modo pelo qual as estruturas 

gramaticais linguísticas organizam esses vocábulos em estruturas frasais.     

Fairclough (2001) propõe que é necessário considerar, para as análises críticas, a 

intertextualidade. Não há enunciados ou “textos” que não se remetam a outros, sendo, portanto, 

um texto constituído por elementos de outros textos. Dessa forma, a intertextualidade pode ser 

vista como a presença de outras vozes no texto, citadas de forma direta, quando as mesmas 

palavras do texto anterior são expressas; ou indireta, quando ocorre paráfrase ou resumo das 

palavras do texto anterior. Segundo Bessa (2007), uma atitude produtiva do analista é observar 
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que textos e vozes estão presentes ou ausentes de um determinado texto e o que essa presença 

ou ausência tem de significativa.     

No que se refere ao visual, os semioticistas sociais contribuem para o entendimento dos 

modos semióticos, nos atuais textos multimodais. Segundo Kress e van Leeuwen (2001) os 

modos semióticos inter-relacionam-se por três sistemas de significação: o valor funcional, a 

saliência e a moldura.  Estar atento a esses modos propicia conferir os diferentes valores e os 

distintos eventos contidos na sintaxe textual, pela relação entre o verbal e o visual, para a 

representação de pessoas e de coisas do mundo.   

     A Semiótica Social, embora apresente diferenças para seus pesquisadores, segundo os 

autores, deve satisfazer a três requisitos, para ter uma visão crítica, a saber: 1. representar e 

comunicar aspectos relevantes das relações sociais que intervêm na comunicação; 2. 

representar e comunicar os feitos, estados de coisas e de percepções que o produtor quer 

comunicar; e 3.  tornar possível a produção de mensagens que tenham coerência interna no 

texto e, externamente, com aspectos relevantes do entorno semiótico, o “contexto”. 

   Van Dijk (1997), na vertente sócio-cognitiva da ACD, propõe três categorias para 

analisar de forma crítica o discurso: Sociedade, Cognição e Discurso; elas estão de tal forma 

interrelacionadas que uma se define pela outra. Dessa forma, o autor insere a categoria 

Cognição às categorias Discurso e Sociedade, anteriormente, já usadas, para o enfoque crítico. 

A Sociedade é vista como um conjunto de grupos sociais, sendo cada qual formado por um 

conjunto de pessoas que se reúnem por ter um mesmo ponto de vista para focalizar o mundo. O 

ponto de vista é guiado por objetivos, interesses e propósitos comuns para essas pessoas; sendo 

assim, participam de formas de conhecimento sociais grupais. A Cognição é entendida como as 

formas de representar aspectos do mundo, que são formas de conhecimento, decorrentes do 

ponto de vista projetado. Como cada grupo social tem seu próprio ponto de vista, os 

conhecimentos intergrupais produzem conflitos sociais. Porém, devido aos discursos 

institucionais que são públicos, há, também, conhecimentos extragrupais, de forma a compor 

as cognições sociais. O discurso é visto como uma das práticas sociais, sendo ele definido pelo 

uso da linguagem. Todas as formas de conhecimentos são construídas no e pelo discurso. 

    Essas três categorias implicam a dialética entre o social e o individual. Sendo assim, a 

noção de um sujeito dinâmico é importante, pois o social guia o individual, mas este modifica 

o social: os discursos públicos constroem conhecimentos extragrupais que guiam os 
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conhecimentos grupais, mas estes modificam os extragrupais, da mesma forma que os 

conhecimentos individuais, decorrentes de experiências pessoais, mas guiados pelos sociais, 

modificam os grupais e os extragrupais. Essas modificações ocorrem na interrelação de 

discursos públicos com eventos discursivos particulares.   

   Van Dijk (2012) apresenta uma teoria dos contextos, propondo que estes são formas de 

conhecimentos, decorrentes de formas de representação do uso da linguagem, do discurso, da 

sociedade e do momento histórico. Essas representações são armazenadas na memória de longo 

prazo das pessoas, tanto na memória social quanto na individual e são ativados para a memória 

de trabalho durante o processamento da informação. Dessa forma, o autor busca explicar 

porque nenhum texto tem a mesma leitura por leitores diferentes e mesmo por um único leitor, 

embora haja um consenso de leitura. 

    A partir dessas considerações, justifica-se a necessidade de se analisar de forma crítica 

a multimodalidade textual em anúncios publicitários, para a representação do feminino que é 

uma questão social importante, no Brasil. 

      Tem-se por ponto de partida que sexo e gênero são noções complexas que durante 

muito tempo foram consideradas sinônimas. A partir de 1964, ocorre uma diferença entre essas 

duas noções: sexo é uma noção ligada à Biologia, definida por gens e hormônios; ao passo que 

o gênero está relacionado à Sociologia e à Psicologia Social, sendo construído socialmente. Em 

outros termos, sexo é relativo a homem e mulher e gênero, a masculino e feminino que são 

representações sociais, construídas no e pelo discurso. Assim, desde que se entenda que a 

ideologia e a cultura guiam essas representações, a pesquisa, que vem sendo realizada, 

justifica-se, pois é necessário analisá-las de forma crítica, para verificar os valores positivos e 

negativos contidos nas expressões textuais, já que eles propiciam a manifestação de crenças 

sociais preconceituosas, relativas à questão social do feminino. 

      Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa mais ampla, a respeito das 

representações ideológicas e culturais do feminino em diferentes discursos.  Entende-se que a 

construção social do feminino é realizada tanto por discursos públicos quanto eventos 

discursivos particulares; estes são guiados por aqueles, mas, também, os modificam. Tal 

construção é perpassada pela cultura, valores sócio-cognitivos transmitidos de pai para filho, e 

pela ideologia, valores impostos pelo poder, de forma a impor discriminações (valores sócio-

cognitivos que atendem aos próprios interesses do poder).  
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O material analisado, para este trabalho, é constituído de anúncios publicitários 

brasileiros multimodais impressos da Duloren e que estão disponíveis no respectivo site. As 

análises realizadas objetivaram examinar as relações cotextuais entre imagens, cores e 

expressões verbais, assim como os contextos de sua produção discursiva, para a representação 

do feminino de forma preconceituosa, a partir do explícito e do implícito no texto.  

   

A título de exemplificação foram selecionados dois textos: 

 
Texto 1 

 

http://solembrandoque.wordpress.com/2010/09/30/eleicoes/ 

Texto 2 

 
http://colunistas.ig.com.br/consumoepropaganda/2012/03/13/du-loren 
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Os resultados obtidos das análises indicam que: 

1. as formas de representação do feminino na publicidade de roupas íntimas identificam as 

mulheres, dependendo do status social delas. Dessa forma, as categorias linguístico-discursivas 

tratadas propiciaram, conforme Fairclough (2001) a percepção não só do sistema semiótico (a 

rede de opções do sistema lexicogramatical), mas também do sistema social da linguagem 

(rede de opções de ordem do discurso, com seus gêneros, discursos e estilos relativamente 

estáveis) como potencial para construir significados. Nesse sentido, verificou-se que o discurso 

publicitário tem facilidade de acesso ao público, a fim de, por um macro-ato de fala, 

transformar os seus interlocutores em consumidores e obter lucro para a empresa que quer 

vender o seu produto. Sendo assim, o anunciante recorre a uma série de estratégias de seleção 

de elementos e composição textual para atrair o consumidor, disseminando ideologias que 

favorecem a sustentação de relações de exploração do feminino. 

2. Os textos diferenciam-se entre si pelos gêneros discursivos, decorrentes dos usos que esses 

textos têm em sociedade, ou seja, como formas discursivas são ligadas às esferas da vida 

social. Segundo estudiosos do gênero, as pesquisas devem ser realizadas para responder a 

seguinte pergunta: Por que os membros discursivos constroem textos da maneira como são 

feitos?  

A pesquisa realizada indica, por seus resultados, que o anúncio publicitário é um 

gênero discursivo cuja composição textual segue o esquema mental que formaliza a lexia de 

designação (cf. Pottier, 1974). Dessa forma, o texto traz explicitadas expressões visuais de 

imagens e cores, combinadas com as verbais, a fim de construir, com cada qual, para os  

interlocutores o conteúdo da designação lexical do produto anunciado no texto publicitário, 

que não participa do léxico da língua. Assim, a estratégia do anunciante é selecionar 

elementos com valores sociais positivos para compor o seu texto; conseqüentemente, devido à 

grande circulação, o anúncio publicitário constrói para os interlocutores o conteúdo da 

designação do produto anunciado, formalizando-o em uma lexia lexical “nova” que passa a 

circular na sociedade como uma unidade linguística lexical. 

O referente textual, nos anúncios analisados, é “roupas íntimas femininas (sutien e 

calcinha) da Duloren”. A área semântica dessa designação é composta pelo conjunto de 

predicações com valor positivo selecionadas das cognições sociais: “beleza e sensualidade” 

que atendem às necessidades machistas já construídas pela mídia como formas de 
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conhecimento, sustentadas ideologicamente pelo machismo. A imagem do produto é 

representada, nos textos, pelas explicitações verbais: “você não imagina do que uma Duloren 

é capaz”, articuladas com imagens e cores. Os argumentos são selecionados das necessidades, 

construídas pela mídia: as mulheres têm de ser esbeltas, bonitas e sensuais. Estas 

representações do feminino estão relacionadas às necessidades construídas, durante um 

percurso histórico, para os homens: eles para serem excitados, necessitam de mulheres 

esbeltas, bonitas e sensuais. As demais qualidades femininas são canceladas. 

    Goldenberg e Ramos (2007) exploram a força da natureza/cultura do Rio de Janeiro e 

afirmam que há uma “moral da boa forma”, ou seja, é necessário ter um corpo trabalhado, 

cuidado, sem marcas indesejáveis (rugas, estrias, celulites, manchas) e sem excesso de 

gordura e flacidez: o único que mesmo sem roupas está decentemente vestido. O indecente 

aqui, o que escapa ao consenso, seria infringir a biopolítica da boa forma. 

     Sendo assim, a boa forma do corpo torna-se “força de produção” e objeto de 

normatização de comportamentos relacionados à beleza, à estética, por isso o ideal. Nesse 

sentido, o corpo tornou-se objeto de culto investimento e sua imagem passa a ser representada 

na mídia, como alvo de ofertas de produtos a serem consumidos. Essas considerações estão 

relacionadas aos anúncios publicitários analisados e exemplificados pelos textos 1 e 2. Assim, 

ocorre uma publicidade que afasta do moralismo por objetivar o consumo do produto 

anunciado e, para tanto, recorre à boa forma ideal, construída pela mídia, como um 

mecanismo social produtor de sentidos e identidades. 

 

3 No que se refere à sintaxe textual da combinação do verbal com as imagens e cores, tem-se: 

 

3.1 No texto 1, o verbal é combinado com imagens e cores:  

 

3.1.1 o verbal expressa: “Eleições 2010”, “Senhores candidatos o brasileiro precisa mesmo é 

de uma boa renda”. Dessa forma, constrói-se uma polissemia: boa renda = melhor rendimento 

financeiro e boa renda = acabamento requintado de lingeries de luxo. Essa polissemia é 

intertextual: 1. nos textos da campanha eleitoral da candidata à presidência da república, ela 

promete propiciar ao brasileiro uma melhor renda para acabar com a pobreza, no Brasil; 2. nos 

textos publicitários de lingerie de luxo, a renda é o fino acabamento das peças íntimas.  
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3.1.2 as imagens e cores compõem com o verbal o texto multimodal. As imagens visualizam 

uma urna eletrônica, situada em uma cabine eleitoral, que representa, metonimicamente, pela 

imagem, os turnos eleitorais (primeiro turno homens e mulheres; segundo turno duas mulheres) 

para a presidência, em 2010, no Brasil ( é interessante observar que a situação se repete, em 

2014,  com as mesmas candidatas Marina e Dilma); visualizam, ainda, uma mulher jovem, 

branca com traços europeus, representada pela beleza, esbeltez e  elegância femininas, 

focalizadas pelo sensual, devido à postura corporal. A imagem da moça branca sofisticada 

apresenta uma expressão indiferente para seus observadores: de olhos fechados, com posse de 

modelo e de sedução, semi-nua, com as pernas e pés apagados, vestida com roupas íntimas 

duloren, brancas de luxo (calcinha biquine e soutien), terminadas com rendas brancas e 

coloridas. O fundo é de cor neutra acinzentada, de forma a salientar a imagem feminina.       

Este texto está composto pela centralização com saliência, em tamanho maior, da 

imagem da moça que representa o feminino pela mulher branca europeia dotada de uma beleza 

elegante, sensual e sofisticada; essas características são avaliadas de forma positiva. Os demais 

elementos manifestados, à direita e à esquerda, dependem do centro.  

    A margem direita está composta no eixo vertical, pela expressão verbal do “novo”: em 

cima, a representação do ideal: “Senhores candidatos, o brasileiro precisa mesmo é de uma boa 

renda”; embaixo, o real: “Duloren, você não imagina do que uma Duloren é capaz”. A saliência 

centralizada situa o conteúdo de “renda”, que abrange a intertextualização de dois campos 

discursivos: o econômico e o político. O econômico = maior ganho para o povo  e o vestuário 

com acessórios de luxo = enfeites caros de roupas femininas. Na margem esquerda, o “dado”: a 

metonímia da urna em uma cabine eleitoral, que representa as eleições de 2010, para 

presidência da república e governadores e que ao se relacionar com “Senhores candidatos, o 

brasileiro precisa mesmo de uma boa renda”, focaliza o feminino no papel de presidente da 

república. A representação do feminino, no texto, é realizada de forma preconceituosa, pois 

não se trata da mulher com a capacidade para governar um país, mas com a capacidade de 

satisfazer as necessidades masculinas. 

  

3.1.3 a construção textual multimodal está intertextualizada, de forma a relacionar dois 

contextos discursivos: o político X o publicitário do vestuário feminino, roupas íntimas.  O 
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contexto político das eleições presidenciais de 2010 está relacionado ao contexto da linguagem 

verbal “boa renda” que, por essa razão, passa a representar durante o processamento da 

informação recebida, metonimicamente, por expressões linguísticas, uma mudança nas crenças 

sociais, ou seja, a mulher (Dilma) eleita ocupa pela primeira vez, em nossa história, o cargo de 

presidente brasileiro. No contexto discursivo político eleitoral, a promessa política de uma 

“boa renda” econômica foi feita pelo PT, para persuadir os eleitores a votarem em Dilma. 

Assim, a expressão “boa renda” está ressemantizada e, dessa forma, o enfeite das lingeries de 

luxo, com “lycra”, passam a funcionar, metonimicamente, como a representação do feminino 

na presidência, de forma preconceituosa: não se trata de representar o feminino pela capacidade 

de governar, num contexto econômico mundial em crise, mas pela capacidade de excitar, 

seduzindo o homem, pelas suas propriedades. 

 

3.1.4 o texto 1 manifesta expressões multimiodais que contêm vários implícitos culturais e 

ideológicos. À margem direita, em baixo, está expresso o logotipo do produto, combinado com 

o verbal, representando o “novo”: “Você não imagina do que uma duloren é capaz”. As 

imagens e cores guiam os interlocutores a explicitar os implícitos: << a mulher que usa lingerie 

Duloren é capaz de seduzir os homens e ser eleita presidente da república. Todos elementos 

explicitados mantêm implícitas representações culturais do feminino: << uma mulher necessita 

de roupas íntimas>>; representações ideológicas do feminino: << uma  mulher “de verdade” é, 

necessariamente, esbelta, elegante e sensual para seduzir o homem>>. A projeção do contexto 

histórico das eleições de 2010 possibilita explicitar os implícitos ideológicos <<o sensualismo 

elegante da mulher levou-a a ser eleita presidente da República, mudando a história do 

Brasil>>.    

 

3.2 No texto 2, o verbal, também é combinado com imagens e cores: 

 

3.2.1 a composição sintática é realizada apenas com imagens e cores. O verbal só ocorre no 

logotipo. 

 

3.2.2 as imagens e cores compõem, com o verbal, a sintaxe do texto multimodal, na medida em 

que as imagens e cores explicitam o implícito das expressões verbais. As imagens visualizam 
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um judeu e um árabe, caracterizados pelas suas roupas típicas, tendo entre eles, uma mulher 

jovem vestida com lingerie Duloren. A mulher é representada com características físicas 

europeias, representada pela beleza, esbeltez e elegância femininas, focalizadas pelo sensual, 

devido à postura corporal. Ambos estão seduzidos pela jovem, preocupados em absorvê-la, 

sem se preocuparem um com o outro. A moça segura-os pela cabeça, aproximando-os. Eles a 

tocam: o árabe beija a moça, com fisionomia apaixonada, no ombro, segurando-a pelo braço; o 

judeu, com uma fisionomia de seduzido, segura a moça pela cintura, com a mão aberta 

envolvendo parte de seu corpo semi-nu. A moça olha diretamente para o leitor e os dois 

homens (o judeu e o árabe) olham para a moça, dando projeção a ela.   

Sendo assim, a composição sintática está orientada pelo eixo horizontal. À esquerda, 

há a representação de três atores sociais: dois político-religiosos: judeu e árabe; e um apolítico, 

sem representação religiosa: uma mulher jovem, bela, esbelta e sensual. À direita, um quadro 

com moldura antiga está centralizado, na parede; na tela, grafadas com letras desenhadas, 

imitando, visualmente, a grafia israelense e árabe, está expresso pelo verbal o logotipo: 

“Duloren – você não imagina do que uma duloren é capaz”. O fundo é de cor laranja, cor de 

ouro, representando o status social do judeu e do árabe, pelo poder econômico, no mundo.  

       Este texto está composto pela saliência, em tamanho maior, dos três personagens. A 

representação do feminino é expressa pela mulher branca linda, elegante, sensual e sofisticada; 

essas características são avaliadas de forma positiva. Os demais elementos manifestados estão 

à direita e interrelacionados, pelo tamanho, com a imagem dos três personagens, à esquerda. 

Porém, o logotipo é de tamanho menor que a imagem dos personagens.  

      As imagens, no contexto social político representam atores masculinos pertencentes a 

dois grupos sociais conflitantes: mulçumanos e judeus que guerreiam entre si, desde antes de 

Jesus Cristo ter nascido. As causas são posse de terra (Terra Santa) e domínio religioso (judeus 

x mulçumanos). Esses dois grupos sociais são representados metonimicamente pelas roupas. 

No contexto histórico, todos os esforços da ONU, de diferentes países isolados e até de papas 

já foram feitos e continuam a ser feitos para se obter, sem sucesso, até hoje, a paz. 

 Logo, a representação do feminino, no texto 2, é realizada, como no texto 1, de forma 

preconceituosa, pois não se trata da mulher com capacidade política para obter a paz, mas com 

a capacidade sensual de satisfazer as necessidades masculinas, com o uso de lingeries finas.  
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3.2.3 a construção textual multimodal está intertextualizada, de forma a relacionar dois 

contextos discursivos: o político-religioso X o publicitário. O contexto político  representa o 

conflito religioso entre judeus e árabes, pelo domínio de territórios, considerados “santos”, 

devido a crenças religiosas. Sendo assim, as roupas das imagens dos atores passam a funcionar, 

metonimicamente para representar: a guerra = judeu X árabe e a paz= judeu + feminismo 

sensual sedutor + árabe. A representação do feminino, dessa forma, é preconceituosa: não se 

trata de representar o feminino pela capacidade política de estabelecer a paz, mas pela 

capacidade de seduzir, excitando os homens, levando-os a se esquecerem da guerra histórica. O 

contexto histórico é o momento atual da guerra violenta entre estes dois povos e o não sucesso 

das mediações já feitas. 

 

3.2.4 Os implícitos culturais estão contidos na expressão da religião, juntamente com a 

nacionalidade. Ambos são monoteístas e mantêm relações religiosas com o cristianismo: Jesus 

era judeu e os mulçumanos, segundo Maomé, são descentes de Abraão, assim como, segundo a 

Bíblia, os judeus. Os implícitos ideológicos, também, estão contidos nas imagens e cores: tanto 

judeus quanto mulçumanos têm poder econômico no mundo e a “guerra santa” é representada 

por eles como o retorno às origens, ou seja, à região do Estado de Israel. Jerusalém, segundo a 

Bibília, foi construída por David e instaurada como capital das sete tribus e, em sua história, 

sempre foi objeto de conquista de romanos e mulçumanos, entre outros.     

Em síntese, no contexto histórico político mundial, o conflito armado entre judeus e  

mulçumanos é incontrolável, pois o ódio entre eles é histórico e a luta permanece violenta até 

hoje. Dessa forma, as expressões de imagens e cores, orientam a explicitação dos implícitos 

culturais e ideológicos, para a representação do feminino. Nesse sentido, “Você não imagina 

do que uma duloren é capaz” = a sensualidade da mulher esbelta, linda e elegante, apazigua 

conflitos históricos incontroláveis, pela sua capacidade de sedução masculina, de forma a 

propiciar o fim da guerra no Oriente Médio e, com isso, mudar a história dos conflitos entre 

judeus e árabes. 

 

4. No que se refere à seleção das fontes e combinação semiótica do verbal com o visual 
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As fontes são selecionadas de paradigmas que compõem as partes do texto multimodal 

e podem ser vistas como interagindo e afetando umas às outras, conforme são combinadas na 

composição do todo (texto produto). É interessante observar que a noção de seleção, para a 

ACD, não implica a consciência do sujeito-produtor, devido à disseminação da ideologia, que 

instaura a dominação pelo Poder. 

 

4.1 No texto 1, as fontes são selecionadas de dois paradigmas: um político, do qual é 

selecionada a eleição para presidência de 2010, com os candidatos Dilma, Marina e Serra, no 

primeiro turno e Marina e Dilma, segundo turno; o outro, um paradigma social da mulher, do 

qual são selecionadas a beleza e a elegância da mulher branca, ancoradas no luxo e na 

sensualidade. 

       A seleção dessas fontes tem a intenção de completar pelo visual o conteúdo semântico 

do verbal. Assim, “senhores candidatos, o brasileiro precisa mesmo de uma boa renda” = << o 

brasileiro precisa mesmo de uma mulher sedutora na presidência da República>>, 

metonimicamente representada, por “uma Duloren”, ou seja, as roupas íntimas da Duloren são 

capazes de mudar a história do Brasil, elegendo, pela primeira vez, uma mulher para a 

presidência da República. Essas representações propiciam que mulheres e homens se 

identifiquem com as representações textuais. 

 

4.2 No texto 2, as fontes são selecionadas de dois paradigmas: um político-religioso, do qual 

são selecionados os atores judeu e árabe, representados pelas suas roupas típicas; e um 

publicitário, do qual são selecionadas as roupas íntimas para mulheres. As fontes selecionadas 

se completam: as imagens e cores explicitam complementando o conteúdo semântico de “do 

que uma Duloren é capaz”. Assim, ocorre a identificação dos interlocutores com as 

representações textuais, de forma a interiorizar seus valores culturais e ideológicos.  

 

 Para finalizar, segundo Kress e van Leewen (1996), ao tratarem da semiose visual, os 

sentidos podem ser realizados pelas línguas e pela comunicação visual. Essas realizações, 

necessariamente, não se sobrepõem, pois algumas coisas podem ser expressas tanto pelo 

visual quanto pelo verbal; mas, outras, só pelo visual ou pelo verbal. Por essa razão, elas se 

complementam tornando o texto um todo homogêneo, de forma a explicitar implícitos ou a 
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complementar o conteúdo de expressões. Os exemplos apresentados mostram que a 

representação do feminino nos anúncios de lingerie da Duloren é preconceituosa. 

    Em síntese, analisar o discurso de forma crítica implica comprometimento com 

problemas sociais relacionados ao poder, que envolvem o uso da linguagem. A relação 

linguagem - sociedade é interna e dialética, o que significa que as questões sociais são, em 

parte, questões do discurso. Dessa forma, quando se usa a linguagem, em práticas sociais 

situadas, são utilizados três modos pelos quais o discurso integra as práticas sociais: agir e 

interagir na construção de conhecimentos; representar, reproduzindo e modificando por 

maneiras particulares; identificar (se) a partir dos valores transmitidos. Assim, os sentidos dos 

textos tanto são guiados pelo social quanto têm efeitos na sociedade. Em outros termos, o 

poder é exercido por sistemas de comunicação e redes de informação que organizam as 

práticas diárias, de tal forma que nos vemos submetidos à reflexividade institucional, ou seja 

aos saberes especializados impostos pela mídia.      

     Logo, acredita-se que os objetivos propostos tenham sido cumpridos, pois os 

resultados apresentados indicam que tratar de textos multimodais (anúncios publicitários), 

pelo enfoque dos contextos, de forma a considerar a categoria Cognição, com as categorias 

Sociedade e Discurso, contribui para descrever tanto aspectos da composição textual da 

modalidade verbal e visual, assim como estratégias de compreensão, aplicadas para a 

produção de sentidos. Assim, os sentidos produzidos são representações mentais que 

constroem socialmente as crenças contidas nas cognições sociais grupais e extra-grupais, 

perpassadas historicamente pela cultura e pela ideologia. Tais crenças são construídas no e 

pelo discurso, cujo produto é o texto. 

   Os resultados apresentados indicam, também, que os elementos selecionados pelo 

produtor participam de sistemas de conhecimento (semiótico, interacional e enciclopédico), 

armazenados na memória de longo prazo das pessoas após terem sido processados por elas. 

Todavia, é necessário considerar que essa seleção nem sempre é consciente e, por razão, a 

ideologia do Poder, que tem acesso ao público, por discursos públicos e institucionalizados, 

passa a dominar a mente das pessoas, levando-as a sustentar essa ideologia por sua 

reprodução textual, no e pelo discurso. 

    Nesse sentido, conclui-se que, na interação comunicativa entre as pessoas, todas as 

práticas sociais e os textos estão inter-relacionados, de algum modo, às formas de 
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conhecimento, representações mentais sociais e individuais que são crenças originadas no 

social. Logo, são elas que guiam as ações das pessoas no mundo, tanto para manter quanto 

para modificar, dinamicamente, a memória social.  
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IMPLÍCITOS CULTURAIS E A INTER-RELAÇÃO INDIVÍDUO E SOCIEDADE 

NA POÉTICA DE CORA CORALINA 

 
 

 Paula Pinho DIAS (PUC-SP)1 
 
 

RESUMO: Este trabalho está situado na Análise Crítica do Discurso com vertente 
sociocognitiva e tem por tema as contribuições dadas pela categoria contexto sociocognitivo 
na abordagem dos implícitos culturais e a inter-relação entre indivíduo, sociedade e discurso, 
tendo em vista o funcionamento discursivo do texto autobiográfico. Tem-se por objetivo geral 
contribuir com estudos sobre o discurso. São objetivos específicos: 1) examinar as expressões 
linguísticas em busca dos implícitos culturalmente compartilhados que contribuem para 2) 
identificar a inter-relação entre os contextos social, cognitivo e discursivo representativos da 
forma pela qual o discurso opera nessas diferentes dimensões. 
 
Palavras-chave: Sociedade. Cognição. Discurso. Implícitos Culturais 
 
 
1 Considerações iniciais 

 

No mundo prático é preciso saber reconhecer a situação na qual nos situamos para 

perceber as coisas  que se impõem a nossa cognição. Por exemplo, quando vejo o texto que 

estou escrevendo, vejo-o relacionado ao uso que farei dele (ou mesmo, ao uso que outras 

pessoas podem fazer dele) em determinadas condições. Só assim escrevê-lo faz sentido para 

mim. Esse fazer sentido não é algo que se possa utilizar para mensurar propriedades físicas, 

mas é algo que construímos, tendo em vista a dinâmica de nossa cognição em relação à 

situação  de interação na qual nos encontramos e por meio da qual intencionamos  atingir 

objetivos específicos. Os discursos são nessa perspectiva modos de ação e representação que  

colocam em inter-relação as dimensões social e individual, tendo em vista as interações pela 

linguagem.  Os textos,  materialidades discursivas que possibilitam  tais interações , porque 

tornam os conhecimentos existentes e, portanto, passíveis de serem compartilhados nas 

interações sociais  

Entender essa noção de texto é ter em mente não apenas a finalidade comunicativa e 

interacional desse construto, mas também seu potencial relacional que, tanto em sua 
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formulação quanto em sua recepção, articula a situação social de interação comunicativa à 

representação mental que os participantes têm dessa situação, bem como de seus 

engendramentos linguísticos, discursivos, interacionais e sociais. Enfim, tudo aquilo que 

“vem junto ao texto”, ou seja, traços que ativam as formas de conhecimento necessárias para 

produção/recepção dos textos. Ao conjunto  desses traços que  coordenam e estruturam a 

ativação de tais conhecimentos na cognição humana é que  chamamos modelos mentais. São 

estes modelos  que aqui entendemos como contextos. Tais construtos são o que nos  permitem 

o controle geral e local de todos os processos envolvidos na produção e compreensão dos 

textos em situação de interação.  

Para que possamos verificar a funcionalidade dos contextos  vista sob a perspectiva  

sociocognitiva, partimos do pressuposto de que  o discurso é simultaneamente uma  forma de 

ação e modo de representação pelo qual as pessoas organizam e constroem realidades e os 

textos sua materialidade linguística. A cognição, propriedade humana desenvolvida com base 

nos conhecimentos socialmente compartilhados e a sociedade construto humano que resulta 

de interações coordenadas e negociadas entre atores sociais. O material de análise são 

amostras das obras Poema dos Becos de Goiás e Estórias Mais (2001), Meu vintém de Cobre: 

meias confissões de Aninha (2007) e Meu livro de Cordel (2002) O critério de seleção é 

representativo dos núcleos descritivos da infância maturidade e velhice que perfazem a 

narrativa autobiográfica e nos permitem evidenciar a maneira pela qual a autorrepresentação 

da autora emerge na formulação discursivo-textual, articulando o individual e o social. 

 

2  O contexto na perspectiva sociocognitiva  

 

No marco da teoria sociocognitiva, o contexto é visto como uma categoria de análise 

fundamental para compreensão da dialética entre o aspecto individual e social do discurso. Ao 

relacionar estas duas dimensões na abordagem do discurso, van Dijk (2012) entende o 

contexto não apenas como uma parte da situação social que circunscreve o discurso, mas, 

sobretudo, um modelo mental subjetivo dessa situação. Essa maneira de abordar o contexto é 

fundamental para  compreendermos os processos que envolvem a produção e recepção do 

discurso, porque explica a razão dos discursos produzidos na mesma situação social não 

apenas manifestam similitudes baseadas nos conhecimentos compartilhados, mas também 
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serem  tomados de forma singular e pessoal. É com o intuito de compreender esse fenômeno 

que os estudos cognitivos e sociais são postos em inter-relação para melhor compreender o 

discurso.  

Diferente da situação social-comunicativa, o contexto não é algo externo ou visível, ou 

que se encontre fora dos participantes. Na verdade,  é algo que os participantes constroem 

como representação, modelo mental (construído com base no social) armazenado na memória 

dos participantes da comunicação/interação verbal. O contexto, ou melhor dizendo, os 

contextos são    dinâmicos se adaptam e se atualizam durante o processo comunicativo de 

modo a influenciar o desenvolvimento do discurso e vice versa. Além disso, a formação 

desses modelos é estratégica (VAN DIJK & KINTSCH, 1983) e se processa tendo em vista os 

aspectos relevantes em cada momento: cenário, participantes, objetivos etc. Podem, 

entretanto, ser incompletos e propiciar equívocos quando os participantes têm modelos 

diferentes sobre o ato de fala, os objetivos, ou mesmo os papeis dos participantes. Isso explica 

os equívocos ou mesmo os processos de (inter)compreensão dos conteúdos comunicacionais.  

Por serem construtos (inter)subjetivos são concebidos e atualizados passo a passo na 

interação  comunicativa, de modo a articular conhecimentos de linguagem, discursivo, social 

e pessoal. Daí a categorização aqui utilizada como contexto de linguagem, contexto 

discursivo, contexto social e contexto cognitivo.  O contexto de linguagem é relativo às 

variedades/variações linguísticas que ocorrem na enunciação. O contexto discursivo se refere, 

em nível mais situado, ao modelo mental ativado sobre a situação comunicativa e os discursos 

que a orientam e, em nível mais global, à dimensão institucional de produção caracterizada 

pelas categorias Poder, Controle e Acesso. O contexto social pode ser definido como as 

formas de conhecimento social construídas grupal ou extragrupalmente sobre acontecimentos 

em sociedade. O contexto cognitivo compreende as formas de conhecimento sociais 

representadas individualmente por serem experiências pessoais. Daí os modelos contextuais 

funcionarem como um sistema de regulação dos conhecimentos pessoais e sociais. Cabe dizer 

que esses diferentes contextos não são isolados. Eles se inter-relacionam ao serem projetados 

no evento discursivo. Devido aos passos de análises delimitados para este trabalho, trataremos 

apenas do contexto discursivo, social e cognitivo.  
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2.1 O contexto como sistema de regulação dos conhecimentos individuais e sociais  

  

Os contextos funcionam conjuntamente como sistema de regulação dos 

conhecimentos individuais e sociais, de maneira que o entendimento do funcionamento das 

estruturas discursivo-textuais e seus contextos passa pelo entendimento dos conhecimentos 

sociais e individuais. Os conhecimentos individuais são construidos a partir de experiências 

pessoais construíadas em sociedade. Por isso, cada história individual traz seu protagonista 

inserido como parte de uma ordem social de uma cultura. Podemos dizer que o indivíduo 

nunca se deixa perceber isoladamente, sem que seja considerado o lugar que ocupa nas 

interações sociais. Os conhecimentos individuais, em confronto com os sociais, são 

constantemente (re)negociados, de forma que o indivíduo incorpora as crenças e valores do 

grupo, mas também exerce influência sobre ele, na medida em que compartilha com outros 

suas experiências pessoais. Vale dizer ainda que os conhecimentos que resultam das 

experiências pessoais podem se naturalizar e passar a constituir a realidade do grupo de 

referência, transformando as ideias representadas em prática de conhecimentos interacionais.  

Os conhecimentos sociais, por sua vez,  formam a base compartilhada que possibilita 

as interações sociais, na medida em que orientam as representações que definem as culturas e 

os diferentes modos dos grupos  partilharem o  mesmos referentes e organizarem suas crenças 

e práticas . Por isso, são entendidos como unidades básicas de compreensão e processamento 

de informação em condições consensuais de uso. São  eles gerais e abstratos. Isto é,  não 

precisam ser explicitados,  dai porque  boa parte dos significados culturalmente estabelecidos 

permanecem implícitos como sistemas de referência recuperados na formulação da rede de 

significados que mobilizam os sentidos.     

Tais sistemas de referência têm base cultural, porque  propiciam a representação e 

interpretação dos fenômenos, objetos, fatos e acontecimentos  partilhado pela sociedade e 

compartilhado pelos grupos . São esses sistemas de referência que aqui compreendemos como 

implícitos culturais  

Cumpre dizer ainda que há os conhecimentos sociais ideologicamente orientados. 

Esses se configuram como crenças avaliativas que se definem em termos de opinião. E uma 

opinião sempre pressupõe possíveis opiniões alternativas. Esta perspectiva fortalece o 

pensamento, segundo o qual o ideológico se encontra relacionado à nossa tendência de 
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perceber (e, por consequência, representar) as coisas de maneira parcial.   Essa “visão” parcial 

é que guia nossas ações no mundo de forma excludente. Isto é, de maneira a dar forma e 

sentido às coisas acreditando que uma determinada forma de perceber as coisas é mais 

verdadeira que outra, porque as coisas, para nós, têm o significado que têm, em razão do 

nosso interesse por elas, sendo justamente isso que molda o caráter de nosso envolvimento 

com elas.     

Em síntese, a perspectiva sociocognitiva entende que a cultura e a ideologia são 

formas de conhecimento que formam os sistemas de crenças os quais embasam as formas de 

representação dos indivíduos, dos grupos sociais e da sociedade como um todo, mas nem 

sempre são conscientes, no sentido próprio do termo. A cultura (ou as culturas) opera no eixo 

da unidade social em qualquer que seja a dimensão, na medida em que representa os sistemas 

de crenças tradicionalmente aceitos e historicamente transmitidos. A ideologia (ou as 

ideologias), por sua vez, opera no eixo da diversidade, no que se refere às diferentes 

percepções guiadas por interesses, objetivos e propósitos específicos forjados nas relações 

sociais intergrupais, pois tratam de representações acerca de condições fundamentais e modos 

de existência que definem suas identidades. Os diferentes tipos de ideologia são definidos por 

grupos institucionalizados ou de nível societário, uma vez que não há ideologia que seja 

particular, no sentido de ser pessoal. 

Assim, tanto a cultura quanto a ideologia estão presentes nas representações e, por 

coseguinte, nos eventos discursivos. Ambas são aqui entendidas simultaneamente como 

fenômenos cognitivos e sociais, porque são produtos da atividade de apropriação da realidade 

socialmente construída ao mesmo tempo em que forjam esta realidade no âmbito social. São, 

consequentemente, formas de conhecimento que se manifestam como elementos cognitivos - 

imagens, conceitos, categorias, mas que não se reduzem a elas. Porque, sendo socialmente 

elaboradas e compartilhadas, contribuem para a construção de uma base de referência comum, 

no caso da cultura; e da diversidade de posicionamentos frente ao mesmo fenômeno, no caso 

da ideologia. 

 

 

 

 


