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incapacidade de computadores de lidar com situações inesperadas. Apesar disso, há muitas 

vantagens associadas ao ELMC: mais independência para os alunos gerenciarem seu próprio 

processo de aprendizagem e para escolherem os tópicos que mais lhes interessam; grande 

número de materiais autênticos disponíveis online; mais possibilidades de interação; maior 

motivação e aprendizado mais personalizado, enfatizando necessidades individuais. Lai e 

Kritsonis (op. cit., p. 2) também destacam que “[d]e acordo com Roberson et al. (1987), 

participantes que se juntaram a programas de ensino de línguas mediados por computador 

também demonstraram auto-estima significativamente mais elevada do que alunos regulares”.  

 

2.2 A Web 2.0, suas ferramentas e sua relação com a aprendizagem de línguas 

 

Paiva (2010) traz um panorama histórico a respeito do uso da tecnologia no ensino de 

línguas estrangeiras. De acordo com a autora, no século XXI, a internet entrou em uma nova 

era, denominada Web 2.0. Antes dela, na Web 1.0, seus usuários eram apenas consumidores 

do material desenvolvido por empresas ou por pessoas cujo papel era criar websites. A partir 

da Web 2.0, os usuários passaram a ser capazes de criar e publicar seu próprio conteúdo, o 

que aumentou significativamente os tipos de interação possibilitados pela internet. Redes 

sociais como o Orkut (hoje descontinuado), criado em 2002, onde usuários podiam postar 

seus pensamentos e opiniões e rapidamente responder uns aos outros, enciclopédias cujas 

entradas são criadas e editadas por usuários, como a Wikipedia, criada em 2001, e o Youtube, 

criado em 2005, onde usuários podem postar vídeos e mesmo comentar em postagens de 

outras pessoas, são exemplos claros desta nova maneira de se utilizar a internet. O Facebook, 

contexto fundamental para este trabalho, é outra das ferramentas da Web 2.0. De acordo com 

Dixon (2012, p. 20),  

 

O Facebook é a rede social mais popular no mundo. No Facebook, os 
usuários podem criar perfis pessoais e se conectar com seus amigos por meio 
do compartilhamento de fotos, links e atualizações. [...] Hoje há mais de 
quinhentos milhões de usários ativos no Facebook. 

 

Paiva (op. cit.) também reconhece que a Web 2.0, com suas características, mudou 

notavelmente as experiências que os aprendizes de línguas podem ter ao aprender por meio da 
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internet, uma vez que há mais possibilidades para eles expressarem seus pensamentos e 

participarem de situações reais de comunicação.  

 Desta forma, é possível dizer que o uso de computadores e da internet é um fenômeno 

significante no campo do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. A questão da 

autonomia e do uso da tecnologia é abordada por Warschauer et al. (1996, p. 3): 

 

[a] assincronicidade do e-mail, por exemplo, liberta os alunos de limitações 
de tempo e espaço. Eles podem iniciar discussões com seus professores ou 
com outros alunos a qualquer hora do dia, e a partir de diferentes lugares, em 
vez de apenas durante a aula, o que resulta em uma interação aluno-professor 
e aluno-aluno significativamente maior. 

 

 Esta assincronicidade também pode ser aplicada à  rede social Facebook. Os alunos 

podem interagir ou deixar mensagens a qualquer hora, em vez de provavelmente ter de 

esperar pela próxima aula para ter outra oportunidade de comunicação com o professor ou 

com os demais colegas. As respostas também podem ser postadas assim que outros estudantes 

visualizarem a mensagem (e, também, se for o caso, os alunos e professor também podem 

comentar nas respostas dos outros, e uma discussão autêntica pode ser criada).  

 Sendo assim, é possível inferir que o tempo que os alunos passam “conversando” (ou 

escrevendo), expressando suas opiniões e pensamentos e praticando a língua-alvo pode ser 

aumentado por meio do uso de redes sociais. Além disso, ainda de acordo com Warschauer et 

al. (op. cit.), aprendizes que precisem de um pouco mais de tempo para formular sentenças e 

organizar suas ideias terão mais oportunidades, uma vez que muitos deles podem se sentir 

inibidos em uma sala de aula com mutios estudantes. Devido ao fato de que o tempo que 

passam na sala de aula é limitado, pode não haver tempo suficiente para que todos falem, 

enquanto no contexto de uma rede social há espaço para que mais alunos se comuniquem.  

 
3 Metodologia 

 

Este estudo de caso qualitativo (DUFF, 2008)  foi conduzido no Centro de Línguas, 

um projeto de extensão desenvolvido pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), em Goiânia, no estado de Goiás, ao longo do segundo semestre de 2010, em um 

grupo onde a maioria dos alunos já tinha cerca de três semestres de estudo de inglês. Do total 
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de quinze participantes, quatorze eram alunos de graduação de diferentes cursos oferecidos 

pela UFG, de idade entre 17-25 anos, e uma aprendiz não possuía conexão direta com a 

universidade, de idade de cerca de 50 anos. 

Este grupo foi escolhido devido ao fato de que, dentre os níveis nos quais estava 

trabalhando naquele semestre, este era o mais avançado, e portanto seus aprendizes seriam 

aqueles a ter maiores possibilidades linguísticas de brevemente expressar suas opiniões (a 

respeito, por exemplo, dos materiais que eu postaria no grupo do Facebook) e também 

escrever parágrafos curtos (uma das atividades que foi proposta).  

Assim, no início do semestre, criei um grupo no Facebook exclusivo para este fim, 

pedi que os alunos me enviassem uma solicitação de “amizade” e os adicionei ao grupo. 

Então, cerca de uma vez por semana, postei links para websites que tratassem dos tópicos 

gramaticais, do vocabulário e de outros assuntos discutidos em sala, para que os alunos 

pudessem revisar e praticar o conteúdo visto. Os alunos deveriam acessar os links e dar sua 

opinião a respeito de cada grupo de links: se gostaram ou não; o quão fácil ou difícil acharam 

o conteúdo dos websites, etc. Todos os comentários deveriam ser feitos em inglês, e a 

professora não faria quaisquer correções gramaticais (a fim de permitir que os alunos se 

sentissem mais “livres” para se expressarem). Acessar ou não os links ficava a critério dos 

alunos, uma vez que aquelas atividades não influenciariam em suas notas (devido a motivos 

instituicionais e também porque seria impraticável, naquele contexto, saber quais alunos 

haviam realmente feito as atividades). 

Houve também uma atividade de escrita diferente das outras, uma vez que não tinha 

conexão com os websites postados: para praticar os verbos no presente e no passado, os 

alunos deveriam escolher uma pessoa famosa a quem eles admirassem, escrever um parágrafo 

curto sobre ela e postá-lo no grupo. Um prazo de cerca de duas semanas foi dado para a 

realização da atividade, e após esse período, cada aluno deveria escolher um parágrafo do 

grupo e escrever um comentário sobre ele. Ao contrário das outras atividades online, esta foi 

uma atividade pela qual os alunos receberam uma nota, uma vez que demandaria mais esforço 

e pesquisa dos alunos. Esta atividade foi feita com o intuito de fomentar a interação entre os 

aprendizes, e também para dar a eles a chance de ler os textos de seus colegas e possivelmente 

aprender com eles, o que geralmente não ocorre em atividades típicas de sala de aula. 
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Os instrumentos para a coleta de dados se constituíram em: (a) um grupo no Facebook e 

as 95 mensagens trocadas entre mim e os alunos; um questionário6 contendo oito questões 

abertas, em português, aplicado em sala ao final do semestre, para verificar se e como a 

internet havia influenciado em suas experiências de aprendizagem; (b) uma entrevista 

individual gravada em áudio com alguns alunos (escolhidos porque suas respostas a algumas 

perguntas do questionário haviam suscitado questões que poderiam ser relevantes para o 

trabalho). As entrevistas não seguiram um roteiro específico; em vez disso, os participantes 

eram convidados a fazer maiores comentários a respeito de algumas de suas respostas dadas 

no questionário. (c) Comentários reflexivos escritos pela professora-pesquisadora em um 

arquivo digital após a postagem de atividades no grupo ou após a leitura de respostas dadas no 

grupo pelos alunos. 

 

4 Análise de dados 

 

Por meio da análise dos dados, alguns aspectos relevantes a respeito do uso da internet 

e do Facebook no processo de aprendizagem da língua inglesa foram encontrados, a saber: as 

percepções iniciais dos aprendizes, a maximização do contato com a língua-alvo, a influência 

do Facebook no processo de aprendizagem dos alunos de acordo com eles próprios e as 

opiniões e sugestões da professora-pesquisadora e dos alunos para  projetos futuros. 

 

4.1 Percepções iniciais dos aprendizes 

 

Com o objetivo de obter informações sobre como os aprendizes se sentiram ao serem 

informados sobre a proposta do uso do Facebook como ferramenta de aprendizagem naquele 

semestre, analisei principalmente as respostas à primeira questão do questionário, que 

indagava justamente sobre suas reações iniciais, e recorri a dados de outros instrumentos 

quando necessário. Após ter realizado a leitura de suas respostas, classifiquei-as em três 

categorias: reações positivas, reações neutras e reações negativas. Dez aprendizes tiveram 

reações iniciais positivas, um teve reação neutra e outros quatro tiveram reações negativas. 

                                                           
6 Ver anexo. 
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Dentre aqueles que vieram reações positivas, as palavras e expressões mais 

comumente usadas para descrever seus sentimentos foram “interessante” e “gostei”.  

Alguns aprendizes também mencionaram em suas respostas sobre os diferentes tipos 

de interação que poderiam ser propiciados pelo uso do Facebook: 

 

[1] [...] lá poderíamos tirar dúvidas que por algum motivo não tiramos em 
sala de aula. (C.C.C.7, questionário) 
[2] Gostei muito, pois é uma forma de incentivo de estudar no caso o inglês 
fora da sala de aula e onde as pessoas passam muito tempo também, 
interagindo com outras pessoas. (Laura, questionário) 

 

O comentário de C.C.C. também pode ser relacionado ao argumento de Warschauer et 

al. (op. cit.) de que, por meio da internet, os aprendizes podem ter mais controle sobre que 

tópicos podem ser trazidos à tona e quando isso pode ser feito. 

Estas respostas também corroboram as asserções feitas por Paiva (op. cit.), Lankshear 

e Knobel (op. cit.) e Lai e Kritsonis (op. cit.) de que computadores e a internet provêem 

diferentes tipos de interação, consequentemente propiciando aos alunos maiores 

oportunidades de aprendizado. 

A respeito da categoria neutra, mesmo dizendo que não faz uso frequente do 

Facebook, D. exemplifica a popularidade do uso desta rede social mostrada por Dixon (2012): 

 

[3] Por mim foi normal, eu só não entro no Facebook sempre. Mas meus 
colegas de classe sim. (grifo nosso) (D., questionário) 

 

Entre os aprendizes que tiveram reações negativas, dois deles relataram que tiveram a 

senação de “estranhamento”: de acordo com Roberto, ele sentiu isso por não utilizar esta rede 

social com muita frequência, enquanto Trigo pensou ser muito “diferente” usar a internet para 

outros propósitos que não pesquisa ou entretenimento. Entretanto, ele também relata na 

mesma resposta que achou o uso do Facebook bem interessante ao longo do semestre, devido 

ao fácil acesso a esta rede e também porque sentiu que as informações de que precisava 

estavam todas no mesmo lugar. 

Assim, a maior parte das reações dos alunos, bem como minhas próprias observações 

feitas ao longo do semestre mostraram que o Facebook pode ser um ambiente muito bem 

                                                           
7 Todos os nomes dos alunos foram modificados para preservar sua identidade. 
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aceito pelos alunos por diversos motivos, e a maioria dos alunos encaram de forma positiva a 

ideia de implementá-lo na sala de aula. Esta boa aceitação inicial por parte dos alunos pode, 

pelo menos em um primeiro momento, facilitar a implementação do Facebook em sala de 

aula.  

 

4.2 Maximizando o contato com a língua-alvo 

 

Para passar mais tempo em contato com a língua, os aprendizes deveriam fazer os 

exercícios propostos no grupo. A segunda questão do questionário lidava com este tópico: 

perguntava quantos dos exercícios (que eram treze, no total) os alunos haviam feito. 67% dos 

aprendizes disseram ter feito todos os exercícios, 20%, quase todos (mais da metade), 6% dois 

deles e 7% um exercício. 

 Ao fazer os exercícios, os aprendizes tiveram um contato com a língua que 

provavelmente não teriam tido sem o grupo. É importante mencionar que um feriado, um 

seminário no âmbito da universidade ou outros eventos que pudessem ocorrer nos dias de aula 

deste grupo poderiam incorrer em períodos de mais de uma semana sem aula. Apesar de não 

ter sempre tido tempo de postar muitos links diferentes toda semana, devido à seleção 

necessária de sites apropriados, fiz questão de, no mínimo, postar um grupo de links a cada 

vez que os alunos fossem ficar sem aulas por algum período maior de tempo. 

 Apesar de não ser possível precisar em que períodos os alunos fizeram as atividades 

(uma vez que os questionários mostraram que alguns alunos optaram por não comentar a 

respeito dos links no Facebook), é possível inferir que pelo menos três alunos (de acordo com 

o número e as datas de comentários mostradas pelo Facebook) fizeram exercícios em períodos 

prolongados de recesso, o que provavelmente possibilitou que não perdessem contato com a 

língua durante aquele período.  

Além disso, também houve alunos que explicitamente mencionaram que seu contato 

com a língua aumentou com o uso do Facebook. Em relação a suas impressões sobre se o 

Facebook havia influenciado em seu processo de aprendizagem, C.C.C. escreveu: 

 

[4] Sim, porque com ele o contato com a língua aumentou [...] (C.C.C.,
questionário) 
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Dois outros participantes explanaram sobre alguns aspectos relativos à sua experiência 

com o grupo virtual: 

 

 [5] Eu gostei muito por essa questão de... tinha coisas que eu nem tava 
lembrando, aí eu tava estudando, meio, assim, estressada e dizia: “Não, vou 

abrir o Face[book] pra dar uma esclarecida.”. Aí quando eu abria tinha lá a 

atividade e eu lembrava: “Ah, tem atividade.”. Aí eu já ia fazer. Então, 

assim, se não fosse pelo Face, eu não lembraria. (Carla, entrevista) 
[6] […] tendo o grupo, a gente vai procurar estudar mais, saber tirar as 
dúvidas na internet, olhar em outros sites, no Google, também. Então, muitas 
vezes, a gente acaba esquecendo e deixando pra estudar só na sala, ou no 
livro, ou no caderno, aí é uma forma de, na internet, também estudar, 
incentivar, assim. (Laura, entrevista) 

 

Por meio das respostas de Carla e de Laura, pode-se afirmar que o grupo do Facebook 

não apenas promoveu um contato maior com a língua, mas também trouxe formas diferentes 

de estudo, servindo inclusive como um “lembrete”. De acordo com Carla, se não fosse pelo 

grupo, ela algumas vezes teria se esquecido de estudar inglês. A resposta de Laura, por outro 

lado, também corrobora as asserções de Lankshear e Knobel (2007) a respeito da facilidade de 

se encontrar conteúdos que auxiliem no aprendizado da língua. Podemos observar que, por 

meio da pesquisa por outros meios de informações que não sejam o auxílio direto do 

professor, Laura pode descobrir outras fontes de informação que podem ajudá-la a se tornar 

mais independente enquanto aprendiz.  

Assim, pode-se observar que o grupo no Facebook auxiliou os alunos a passarem mais 

tempo em contato a língua-alvo. 

 

4.3 A influência do Facebook na aprendizagem dos alunos de acordo com eles próprios 

 

Considerando o trabalho feito ao longo do semestre, é fundamental verificar se os 

aprendizes sentiram que o Facebook os ajudou de alguma forma. Um dos itens do 

questionário perguntava se o uso do Facebook havia influenciado em seu processo de 

aprendizagem: treze dos quinze participantes responderam que o uso da rede social havia 

surtido um efeito positivo. De acordo com dois alunos, não houve influência advinda do uso 

da rede social. 
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Entre aqueles que consideraram que o uso Facebook influenciou positivamente seu 

aprendizado, quatro aprendizes disseram que adquiriram mais vocabulário; cinco 

mencionaram que  puderam aprender melhor o conteúdo visto em sala e três disseram que 

suas habilidades de escrita melhoraram. 

Quinha é um exemplo de aluna para quem o Facebook foi benéfico: 

 

 [7] [...] a postagem do parágrafo dos famosos me ajudou muito, pois tive a 
oportunidade de ver outros parágrafos com personagens, ideias e vocabulário 
diferentes que acrescentou no meu aprendizado. (Quinha, questionário) 

  

A resposta de Quinha exemplifica o que Warschauer et al. (op. cit.) mencionam sobre a 

aprendizagem colaborativa por meio da internet. Quinha foi capaz de ler os parágrafos e 

comentários de seus colegas e aprender com eles, algo que talvez tivesse sido um pouco mais 

difícil em uma situação típica de sala de aula, em que o professor geralmente é o único a ter 

acesso às produções dos alunos. 

 Maior motivação, conforme apontado por Lai e Kritsonis (2006), também foi 

percebida pelos alunos: 

 

[8] [...] sempre que tenho tempo navego na internet e muitas vezes usando 
sites que não me trazem um estímulo à aprendizagem. Já o grupo no 
Facebook me chama a atenção e me faz estudar mais [...] (Laura, 
questionário) 

  

De acordo com minhas próprias percepções como professora-pesquisadora, pude 

observar que os exercícios postados no grupo também serviram, em alguns casos, como 

complementação daquilo que era ensinado em sala: após ensinar um tópico gramatical, por 

exemplo, eu postava alguns websites com mais conteúdo e também exercícios pertinentes ao 

tópico. Contudo, ao fazer os exercícios, houve casos em que os alunos depararam com certas 

especificidades que não haviam sido citadas em sala. Assim, alguns alunos fizeram perguntas 

no grupo que eram respondidas dentro deste próprio ambiente ou mesmo em sala de aula. 

Além do ganho linguístico, também pude perceber que a maioria dos alunos se mostrava 

muito interessada quando abordávamos tópicos mostrados nos exercícios online, 

provavelmente por sentirem mais palpavelmente a ausência daquele conhecimento ou mesmo 

de sentirem a necessidade de aprender aquele tópico para finalizar os exercícios. 
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Desta forma, as percepções dos alunos e da professora-pesquisadora a respeito da 

influência do Facebook no processo de aprendizagem dos alunos mostram que a rede social 

influenciou positivamente a maioria dos alunos, ajudando-os, por exemplo, a aprender 

vocabulário, desenvolver suas habilidades de escrita e melhor aprender conteúdo ensinado em 

sala, além de ter servido como uma ferramenta complementar para o que os alunos haviam 

aprendido em sala.  

 

4.4 Opiniões e sugestões dos aprendizes e da professora-pesquisadora para futuros 

projetos 

 

Com o objetivo de saber como os estudantes se sentiram ao utilizar o Facebook como 

ferramenta de aprendizado e quais pontos eles consideraram positivos e negativos em relação 

ao projeto, como forma de possivelmente indicar caminhos pelos quais professores possam 

seguir ao implementar o Facebook em sala de aula, a última questão do questionário pedia aos 

alunos que descrevessem suas opiniões e sugestões para atividades futuras.  

Entre outras respostas menos frequentes, quatro alunos apontaram que a quantidade e 

frequência de atividades no grupo poderia ter sido maior; dois disseram que os aprendizes 

poderiam trocar mensagens em inglês e corrigir os erros uns dos outros; dois ainda sugeriram 

que as atividades do grupo deveriam ser obrigatórias, enquanto outras duas alunas sugeriram 

o oposto. Quinha, por exemplo, acredita que a realização das atividades deva ficar a critério 

do aluno: 

 

[9] […] [as atividades online] não devem ter caráter obrigatório, porque 
acumula com as atividades do workbook8 [...]. (Quinha, questionário) 
 

 

Consequentemente, Quinha acredita que, se as atividades online forem obrigatórias, 

haverá muito a ser feito em casa. Levando em conta que muitos aprendizes se sentiram 

motivados pelo uso do grupo (como mostrado na seção anterior), seu comentário abre a 

possibilidade de, no futuro, tentar-se encontrar um equilíbrio entre os exercícios do workbook 

                                                           
8 O workbook, da forma como é usada no Centro de Línguas, é um livro que contém exercícios a respeito do 
conteúdo apresentado no livro-texto. Os professores geralmente o utilizam como recurso para deveres de casa.  
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(ou outros tipos de deveres de casa) e as atividades online, de forma que os alunos não se 

sintam sobrecarregados. 

Carla também compartilha da opinião de Quinha: 

 

[10] [as atividades online deveriam ser] sem prazo para entregar e sem valer 
nota, porque assim não ficará sendo uma obrigação e nós poderemos fazer 
sempre que quisermos. O aluno que realmente tem interesse em aprender 
mais, fará as atividades mesmo se elas não valerem nota. (Carla, 
questionário) 

 

Na entrevista que conduzi com ela, Carla explicou mais detalhadamente sobre por que 

considera que seria melhor para os alunos se as atividades não fossem obrigatórias: 

 

[11] […] acho que as atividades não-obrigatórias contribuiriam porque o 
aluno, por essa questão de ele não ter tempo, não ter um prazo definido para 
ele finalizar, então assim, quando ele estivesse mais livre, mais disponível, e 
que ele tivesse sem fazer nada, assim, da faculdade, ele poderia tá pegando... 
tá fazendo essas atividades como se fosse para lazer [...] Assim, ele faz 
quando ele quer, então isso já ajuda, porque se ele tá fazendo na hora que ele 
tá disponível, ele fica mais à vontade pra fazer. (Carla, entrevista) 

 

Maria de Cássia, por outro lado, mencionou que não fez as atividades do grupo 

justamente por elas não terem sido obrigatórias: 

 

[12] […] como não era uma atividade obrigatória e eu particularmente quase 
não faço uso dessa rede social, não me lembrava de fazer os exercícios. 
(Maria de Cássia, questionário) 

 

Para obter maiores informações a respeito de sua resposta, perguntei a Maria de 

Cássia, durante a entrevista, se ela acredita que teria tido uma postura diferente em relação ao 

grupo caso as atividades tivessem sido obrigatórias: 

 

[13] […] se fosse obrigatório, eu acho que eu me empenharia mais para 

fazer. Porque, sem ser obrigatório e eu quase nem entrando na rede social, eu 
também não dava tanta importância […] a atividade que eu mais me 

empenhei em fazer foi a do parágrafo que era aquela obrigatória […] (Maria 
de Cássia, entrevista) 
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A participante também sugeriu que as atividades online deveriam ser propostas como 

exercícios extra, cerca de uma vez por semana, como tipo de avaliação contínua. Implementar 

as atividades online de forma obrigatória, contudo, poderia prejudicar os alunos que não têm o 

conhecimento necessário para operar computadores, como mencionado por Lai e Kritsonis 

(op. cit.), ou que não têm pronto acesso à internet. Marina, por exemplo, também no tocante a 

sugestões para futuros projetos, escreveu: 

 

 [14] Acho que tem que pensar que nem todos tem acesso a internet sempre. 

(Marina, questionário) 

 

As diversas opiniões evidenciadas por tais participantes mostram que professores 

podem encontrar alguma dificuldade para decidir a melhor forma de lidar com este aspecto. 

Os dados coletados neste estudo mostram que, apesar de os exercícios postados não terem 

sido de caráter compulsório (sendo o exercício de escrita do parágrafo a única exceção), treze 

dos quinze participantes fizeram todos ou quase todos as atividades sugeridas no grupo. Isto 

mostra que as tarefas não têm necessariamente de ser obrigatórias para que os alunos as 

façam. Todavia, devido ao fato de haver alunos que preferem que as atividades sejam 

obrigatórias, encontrar um equilíbrio e alternar entre os dois tipos de atividades poderia ser 

uma forma eficiente de lidar com este tópico. 

 

5 Considerações finais 

 

O principal objetivo deste estudo de caso foi analisar se a rede social Facebook e suas 

possibilidades de interação poderiam ser utilizadas como uma ferramenta de aprendizagem na 

sala de aula de inglês como língua estrangeira para maximizar o contato dos aprendizes com a 

língua-alvo. Por meio do uso desta deste meio atualmente popular de comunicação, tentei unir 

a língua que eles geralmente estudam apenas dentro da sala de aula com uma rede na qual eles 

costumam passar um tempo considerável. 

Os dados coletados e analisados mostraram que o uso da internet e do Facebook

fizeram com que os aprendizes passassem mais tempo em contato com a língua. Também 

estimulou alguns deles a pesquisar por mais conteúdo e os ajudou a desenvolver sua 



 

 

1012 

habilidade de escrita, aprimorar seu vocabulário e e revisar tópicos ensinados em sala. A 

postagem dos exercícios, tanto oriundos dos websites quanto o exercício de escrita, parece ter 

auxiliado os alunos de diversas formas. 

Deve-se haver, contudo, certa cautela por parte dos professores ao fazer uso desta 

ferramenta online. Devido à possibilidade de haver estudantes em um certo grupo que não 

têm acesso imediato à internet e/ou não têm o conhecimento específico para lidar com 

computadores, os professores devem ficar atentos para não excluir nenhum aprendiz. 

Entretanto, um planejamento e uma execução cuidadosa das ações por parte do professor, de 

forma a conhecer o grupo com o qual está trabalhando, podem evitar maiores problemas. 

Este estudo foi conduzido em um curto período de tempo, uma vez que o semestre no 

Centro de língua dura por quatro meses. Um tempo maior desenvolvendo esta pesquisa 

poderia ter propiciado aos alunos ainda mais experiências quanto ao uso do Facebook. Além 

disso, como algums dos próprios alunos mencionaram, os resultados deste projeto poderiam 

ter sido mais prolíficos se as atividades postadas tivessem sido mais frequentes. 

Ainda pude observar que, apesar de muitos alunos terem comentado nas postagens, a 

maior parte delas eram feitas por mim, a professora-pesquisadora, e que os alunos em si 

mostraram pouca participação no compartilhamento de conteúdos. A interação entre eles, pelo 

menos no grupo, também não parece ter sido muito frequente. Assim, um encorajamento 

maior no que diz respeito à interação também pudesse ser pertinente.  

Porém, de modo geral, tanto a professora-pesquisadora quanto os aprendizes parecem 

ter se beneficiado da experiência desenvolvida por meio do grupo virtual. Pesquisas que se 

foquem mais na interação dos alunos entre si e em um engajamento maior por parte deles no 

compartilhamento de conteúdos também podem ser relavantes para a área do ensino de inglês 

como língua estrangeira. 
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7 Anexo 

 

Questionário para o trabalho “Internet, social networks and the learning process of English as 

a foreign language: an efficient relation?” 

 

1) Qual foi sua reação quando a professora explicou sobre o grupo no Facebook e o tipo de 

atividades que seriam desenvolvidas por meio dele? 

2) De todos os exercícios sobre gramática e vocabulário vindos de websites que a professora 

postou, quantos você fez (todos, quase todos, alguns, nenhum)? 

3) Caso você tenha feito um ou mais exercícios, qual a sua opinião sobre esses exercícios 

extras? Caso você não tenha feito nenhum, qual(is) o(s) motivo(s)? 

4) O que você achou da atividade de escrita proposta pela professora no grupo (tanto a 

primeira parte, que envolveu a escrita do parágrafo, quanto a segunda parte, que envolveu 

comentários sobre parágrafos de outros colegas)? 

5) Você comentou em alguma das postagens da professora (seja sobre atividades, seja avisos 

relativos a aulas seguintes)? Por quê (não)? 
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6) Caso você tenha comentado em alguma das postagens, descreva como você se sentiu ao 

fazê-lo e justifique sua resposta. 

7) De modo geral, você acha que o trabalho com o grupo no Facebook influenciou no seu 

aprendizado? Se sim, como? Se não, por que não? 

8) Que comentários/mudanças você tem a fazer/sugerir para futuras atividades online?  
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JOÃO DO RIO E HORROR DA CIDADE MARAVILHOSA 

 
 

Maykel Cardoso COSTA (UFG/CAC)1 
Alexander Meireles da SILVA (UFG/CAC)2 

 
 

RESUMO: O carioca  João do Rio faz uso do tema do carnaval, com grande destreza, como 
elemento subversor do status quo de sua sociedade no conto “O bebê da tarlatana rosa” 
(1910). Diante disso, uma vez que alicerça seus escritos sobre a tradição gótica européia 
oitocentista, pontuam-se outros aspectos que podem ser observados no conto aqui proposto 
para análise, como a máscara e as funções que à mesma são atribuídas durante a narrativa, os 
papéis responsáveis pela inversão daquilo que o carnaval supostamente deve representar e a 
semelhança entre a produção literária com outras produções acerca da mesma temática. 
 
Palavras-chave: João do Rio. Carnaval. Gótico. 

 
 
1. Considerações iniciais: o Gótico  

 

Este artigo tem como objetivo demonstrar como o americano João do Rio utilizou o 

tema do carnaval como elemento subversor do status quo da sociedade carioca no conto “O 

bebê da tarlatana rosa” (1910). Uma vez que Rio alicerça seus escritos também sobre a 

tradição gótica europeia oitocentista, faz-se necessário elucidar aqui a definição do termo 

gótico, visto ser este carregado de interpretações muitas vezes equivocadas. Porém, antes 

disto, também é válido afirmar que este trabalho é relevante, uma vez que, além de 

possibilitar uma visão crítica sobre a narrativa aqui exposta, de uma forma geral, possibilita 

também um esclarecimento quanto aos aspectos culturais existentes no século passado, por 

meio da reprodução da cotidianidade em obras literárias. 

Tratando agora do Gótico em si, é importante afirmar inicialmente que este termo era 

utilizado para denominar a língua do povo chamado Godo, o qual provavelmente surgiu na 

Escandinávia e na Europa Ocidental, tendo se espalhado pela Europa e pelo norte da África, 

antes de seu desaparecimento. Durante o Renascimento, o Gótico extrapola seu sentido como 

                                                           
1 Mestrando do Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem – PMEL, da Universidade Federal de Goiás – 
Campus Catalão, Brasil. E-mail: maykelccosta@gmail.com 
2 Professor Dr. Alexander Meireles da Silva, vinculado ao Departamento de Letras – Habilitação 
Português/Inglês, da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão UFG/CAC, e ao Programa de Mestrado 
em Estudos da Linguagem – PMEL, da mesma instituição, Brasil. E-mail: prof.alexms@gmail.com 
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linguagem de um povo para se transformar em designador de um estilo na Arquitetura 

(SILVA, 2008, p. 37). Ainda neste sentido, conforme afirma Maria Conceição Monteiro, 

 

É importante observar que o assim chamado estilo gótico, salvo a 
etimologia, nada tem a ver com a tribo germânica dos godos. Essa 
denominação vincula-se à arquitetura, à escultura e às obras dos 
miniaturistas, e, [...] é o estilo da Idade Média e o estilo cristão por 
excelência (MONTEIRO, 2004, p.31-32). 

 

Ou seja, a Arquitetura Gótica compartilhava com os Godos apenas o fato de terem surgido no 

mesmo espaço geográfico. Essa nomeação se firmou também pela popularização do termo 

para referir-se à arquitetura que se opunha a construções de estilo clássico, ou seja, às 

construções caracterizadas por, dentre outros traços, arcos pontudos e grandes janelas. 

Horace Walpole pode ser considerado como um dos principais responsáveis pela 

promoção da cultura Gótica na Inglaterra. Apaixonado por sua arquitetura, como afirma 

Botting (1996, p. 38), Walpole publicou “A Description of Strawberry Hill”, para organizar o 

crescente número de visitas à sua casa, que fora considera uma grande representação Gótica e, 

em seguida, a obra que redefiniria o gênero do romance: O castelo de Otranto (1764). Todas 

as convenções e características góticas, não definidas como tal até então, presentes nessa obra, 

tais como narrativas fragmentadas, maldições, espectros, demônios, a marca da presença 

ostensiva do sobrenatural e outros, deram ao romance gótico a característica de oposição à 

“predominância do ideal estético neoclássico da ordem e da unidade, em favor da liberdade de 

imaginação” (SILVA, 2008, p. 41). A partir de então, a obra literária que se assemelha com 

obras como esta acima abordada é classificada como Gótica. 

Como prova e enfatizador dessa vertente sombria, Jerrold Hogle, em sua obra The 

Cambridge Companion to Gotchic Fiction, afirma que: 

 

O gótico, em outras palavras, fornece os exemplos mais conhecidos de 
figuras estranhas e fantasmagóricas que Freud viu como exemplos da 
“Uncanny” (ou Unheimlich) em seu ensaio de 1919 intitulado como tal. Para 
ele o que é essencialmente “uncanny” (“estranho”), como ele mais revela 
analisando um conto alemão gótico, "The Sandman" (1817) por E.T.A. 
Hoffmann, é a profunda e internamente familiar (o mais infantil dos nossos 
desejos ou medos) como reaparece para nós, aparentemente externa 
repelente, e formas desconhecidas. (HOGLE, 2002, p. 6, tradução nossa) 
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 Alguns autores tratam com maestria de tais figuras estranhas e dessas formas 

desconhecidas de existências em suas narrativas, tal como João do Rio. Sendo verdade, cabe 

aqui tratar um pouco de como este o faz no mundo fantástico.  

 

2. João do Rio: o autor obscuro  

 

 Para exemplificar esta vertente do fantástico,3 cabe citar o renomado autor Edgar 

Allan Poe. Durante o Romantismo nos Estados Unidos, sentiu-se uma grande necessidade de 

se suplantar a tradição literária europeia por parte dos norte-americanos, desenvolvendo assim 

uma literatura nacional. Uma vez que os elementos europeus da literatura gótica causadores 

de terror, tais como malignos aristocratas e castelos não surtiram o mesmo efeito 

amedrontador no solo dos Estados Unidos, pelo fato dos mesmos não existirem lá, Poe leva a 

Literatura Gótica a outro plano. O local onde o medo reside deixa de ser, a partir de então, o 

castelo, as florestas e as ruínas, fazendo morada no interior das próprias pessoas. A mente é 

agora a responsável por tudo aquilo que acontece de tenebroso, ou seja, esta pode ser 

considerada o “Castelo Gótico Norte-Americano”. Não à toa, Edgar Allan Poe também 

anuncia elementos precursores do que viria a ser nomeado meio século depois de “Romance 

Psicológico”, onde, neste caso, o narrador deixa de ser completamente confiável, já que passa 

a sofrer com as peças que sua própria mente pode lhe pregar. 

A influência de Edgar Allan Poe sobre os rumos da literatura gótica a partir da 

segunda metade do século XIX transcende as fronteiras norte-americanas. Apresentado na 

Europa pelo poeta francês Charles Baudelaire, Poe acabou também por influenciar os rumos 

do emergente movimento literário simbolista. Conforme afirma Gomes, 

 

O Simbolismo irá recuperar e intensificar a idéia romântica de que a essência 
misteriosa das coisas só é possível de ser captada pela palavra educadora, 
pela palavra que supera a limitação da linguagem comumente utilizada pelos 
homens. O mesmo se pode dizer do senso do mistério, tão caro aos 
simbolistas. O romântico Novalis acreditava que a prática poética tinha algo 
a ver com a prática mística, no sentido de que ajudaria a traduzir o 
desconhecido, o misterioso, o invisível (GOMES, 1994, p. 13). 

                                                           

3 Toma-se aqui a conceituação proposta por Felipe Furtado em http://www.edtl.com.pt/index.php?option= 
com_mtree&task=viewlink&link_id=188&Itemid=2, na qual o Fantástico, enquanto modo, refere-se ao imenso 
domínio literário e artístico que, longe de se pretender realista, recusa atribuir qualquer prioridade a uma 
representação rigorosamente “mimética” do mundo objetivo. 
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 No entanto, dentro do propósito desta pesquisa, mais até do que através do 

Simbolismo, é por meio do Decadentismo que percebemos a sombra de Poe sobre o 

desenvolvimento de uma literatura de tons góticos no meio nacional brasileiro. Mas o que 

seria este Decadentismo? Classificado ora como um movimento literário, ora como um 

movimento cultural ou ainda como uma postura artística contra as convenções burguesas, o 

Decadentismo se caracteriza pela “autonomia da arte, a necessidade do sensacionalismo, do 

melodrama, do egocentrismo, do bizarro, do artificial e da posição autônoma do artista em 

relação à sociedade, particularmente a classe média burguesa.” (SILVA, 2008, p. 116). É 

neste terreno nebuloso que Edgar Allan Poe e João do Rio se encontram. O Decadentismo, 

inicialmente desenvolvido na França, tem seu pontapé inicial no Brasil com o autor carioca 

João do Rio, considerado futuramente como um grande referencial desse movimento. 

João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto foi um jornalista e escritor 

carioca da virada de século dezenove para o vinte. Apesar de sempre presente no mundo das 

letras, seu nome era raramente visto, pois não tinha o hábito de publicá-lo junto aos seus 

textos. Adepto do uso de pseudônimos, como Godofredo de Alencar, José Antônio José, 

dentre outros, João Paulo Barreto tinha um destes como o mais constante e conhecido: João 

do Rio. Nascido e criado na cidade do Rio de Janeiro, foi reconhecido por sua obra não só em 

sua cidade, sendo consagrado, ainda em vida, em nível nacional.   

  Assim como a cidade que carregava no nome e frequentemente tematizava em 

reportagens, crônicas e na ficção devido ao seu amor pela mesma, João do Rio teve uma vida 

marcada pela intensidade do ambiente carioca da época em que viveu. Assim como a cidade 

“Rio de Janeiro dos salões e das vielas, dos five o’clock teas e das casas de ópio, ele também 

se apresentava como um ser cuja vida e obra desafiava definições simplistas e convenções 

estabelecidas.” (SILVA, 2008, p. 110). Em sua obra é possível notar aspectos típicos do 

jornalismo, tais como estilo enfeitado, desejo de armar efeitos, superficialidade da visão 

(MIGUEL-PEREIRA, 1957, p.279), ao mesmo tempo em que demonstra sensualismo e 

decadência, riqueza e exuberância (CARVALHO apud MARTINS, /s.n./, p.12).    
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3. Análise e discussão 

 

Foi então escolhida a obra “O bebê da tarlatana rosa” para elucidar a forma com que 

Rio enxergava a cidade carioca, apontando aspectos diferenciados das maravilhas comumente 

cantadas na Música Popular Brasileira. Quando o intuito é comemorar, a ideia que se tem é a 

de alegria e felicidade, mas esse escritor conseguem ir além, enxergando estes eventos de 

comemoração como momentos de suspensão da hegemonia do racionalismo, dando vez à 

desordem e a irrupção dos instintos, criando condições para a manifestação do sobrenatural. 

Toma-se como exemplo nas culturas antigas, as celebrações das bacantes e, na esfera 

brasileira, os cultos de origem africana.   

Como exemplo disso, João do Rio escreve em seu conto: 

 

Oh! uma história de máscaras! quem não a tem na sua vida? O carnaval só é 
interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto... 
Francamente. Toda a gente tem a sua história de carnaval, deliciosa ou 
macabra, álgida ou cheia de luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras 
não é carnaval. 

 

No intuito de compreender melhor o termo Carnaval, faz necessário explicitar sob qual 

perspectiva o mesmo é usado. Bakhtin (1993) retrata os ritos do carnaval como formas de 

celebração exteriores à Igreja e religião. Dessa forma, as decisões por parte daqueles que se 

envolvem com tais celebrações podem ser tomadas, de certa forma, de um modo mais livre. 

Tais ritos se relacionam à vida cotidiana e banal, envolvendo-se também com a teatralidade da 

vida. Bakhtin (1993) define o carnaval como “a segunda vida do povo, baseada no princípio 

do riso. É a sua vida festiva”, regrada de abundância em um mundo utópico da universalidade, 

também o classificando como 

 

o triunfo de um espécie de liberação temporário da verdade dominante e do 
regime vigente de abolição provisória de todas as relações hierárquica, 
privilégios, regras que regiam o mundo: hierarquias, valores normas e tabus 
religiosos, políticos e morais correntes. (...) Assim, a festa oficial traía a 
verdadeira natureza da festa humana e desfigurava-a. (BAKHTIN, 1993, p. 
8) 

 
O carnaval ocupa lugar central nessas visões de cultura popular. No caso de Bakhtin 

(1993), a festa carnavalesca concreta é, sobretudo, o lugar de abrigo do carnaval como 
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princípio e visão de mundo – o realismo grotesco com seu universo de valores característico. 

Nisso reside a unidade filosófica e moral da noção bakhtiniana de cultura popular – cultura 

cômica, não oficial, pública e festiva. No caso de Burke (1989), o agregado festivo do car-

naval é também lugar de abrigo de um espírito de mundo e das expressões da cultura popular 

tradicional, aquela configuração cultural que abriga a interação assimétrica e, entretanto, 

profunda entre duas correntes de tradição, a grande e a pequena, sendo a primeira 

conscientemente cultivada, enquanto a segunda, entretanto, vista como algo natural. 

João do Rio conseguiu retratar essa realidade do carnaval de forma intrigante. O autor 

descreve a forma como, ao mesmo tempo em que vivem a festividade, os personagens fazem 

isso para que seja possível a subversão da ordem destituída. Outro ponto digno de nota se dá 

por meio de um desenvolvimento da tensão de forma tal que o clímax coincide exatamente 

com o final, ou seja, a retirada da máscara típica de carnaval, sendo assim possível traçar um 

efeito peculiar desejado pelo autor: o horror.  

João do Rio faz uso do espaço urbano para desenvolver seu enredo, do qual destaca-se, 

conforme Silva (2008), “uma atmosfera de imoralidade, erotismo, desordem e presença do 

sobrenatural”. Tal enredo envolve personagens que se encontram, por acaso, em festejos 

carnavalescos de rua, período em que a irracionalidade e a desordem são “permitidos”, assim 

como a depravação e os desejos bestiais. A narrativa trata de um homem e uma jovem 

fantasiada de bebê de tarlatana rosa com um nariz postiço escondendo-lhe o verdadeiro rosto. 

Mais uma vez a máscara é responsável pelo momento de clímax e revelação nos dois contos. 

Quando a máscara é retirada e as pessoas do castelo, no caso do primeiro conto, ou o homem, 

no segundo, nota(m) a inexistência de algo que siga os padrões de normalidade, todos são 

tomados de horror. 

Na história aqui avaliada, a máscara é usada na tentativa de burlar a interdição do 

outro, de resguardar segredos. Porém, o outro, ao cair da máscara, não encontra um rosto que 

devolvesse a estabilidade buscada. Na defesa de limites, no resguardo de preconceitos que 

estabelecem a sua comodidade, a sua maneira de estar no mundo, verifica-se a recusa de 

aceitação do diferente, a repulsa ao rosto desvelado. Conforme traz Rio, sob a máscara 

encontra-se outra máscara: um rosto desfigurado que não obedece às normas estéticas em 

vigor, os conceitos de normalidade pré-estabelecidos. E para o narrador não foi possível 

aceitá-lo. E é com violência que ele a recusa: 
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Despeguei-a, recuei num imenso vômito de mim mesmo. Todo eu tremia de 
horror, de nojo. O bebê de tarlatana rosa emborcara no chão com a caveira 
voltada para mim, num choro que lhe arregaçava o beiço mostrando 
singularmente abaixo do buraco do nariz os dentes alvos.” (RIO, 2001, p. 
32). 4 

 

A máscara, que no conto aqui analisado se faz tão importante quanto os personagens 

que as vestem, faz com que seja necessário relatar do que se trata a mesma e aquilo que 

representa. De acordo com Cirlot (2001, p. 205), na obra Dicionário dos Símbolos, todas as 

transformações são investidas com algo em vez do profundo mistério e do vergonhoso. Uma 

vez que tudo o que é modificado de modo a se tornar "algo mais", ainda que continuem a 

coisa que era, inevitavelmente deve ser produtor de ambiguidades e equívocos. Portanto, 

metamorfoses devem ser escondidas da vista havendo, consequentemente, a necessidade da 

utilização da máscara. O sigilo tende a transfiguração: ele ajuda o-que-é a tornar-se naquilo-

que-gostaria-de-ser, e isso é o que constitui o seu caráter mágico. 

 Nesse conto, aquele que faz uso da máscara têm a necessidade fazê-lo para que seja 

possível sua inserção no meio em que deseja adentrar. A personagem esconde algo 

relacionado à morte conforme abordaremos mais profundamente abaixo. Entretanto, como 

acima explicitado, esse objeto não anula em momento algum aquilo que os personagens 

geralmente são, ou seja, neste caso, um ser com o rosto deformado. Tais fatos tornam possível 

justificar a afirmação de Cirlot (2001), quando atribui à máscara um caráter mágico, 

comparando-a com a crisálida, estágio que alguns insetos possuem, formando um casulo ao 

redor de seus corpos. Além disso, a máscara tem o poder de despersonalizar seu usuário. 

Quando a máscara é retirada, a imagem que se vê do até então mascarado se torna um 

espelho, tornando possível ver no outro sua própria luxúria. Após a retirada da máscara no 

conto “O Bebê da Tarlatana Rosa”, o protagonista encontra um rosto completamente 

deformado. “Presa dos meus lábios, com dois olhos que a cólera e o pavor pareciam fundir, eu 

tinha uma cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com dois buracos sangrentos que era 

alucinadamente – uma caveira com carne...” (Rio, 2001, p. 75). De acordo com o contexto em 

que a obra é narrada, cidade do Rio de Janeiro do século XIX – morada dos prazeres da carne 

                                                           
4 Voltaremos a discutir esta citação mais à frente, quando abordarmos a questão dos sinais físicos da morte 
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e da insalubridade, subentende-se que tal deformação seja oriunda, possivelmente, de alguma 

doença degenerativa, como a Lepra. De acordo com Cabral (2006) 

 

foi a sífilis, mais do que qualquer outro, o elemento que mais comumente foi 
relacionado à causalidade da lepra. A idéia de uma relação causal entre sífilis 
e lepra não era um dado novo no complexo quadro etiológico das doenças na 
primeira metade do século XIX, a idéia de transmissão venérea da lepra e da 
hereditariedade da doença foram hipóteses complementares no pensamento 
médico desde a Idade Média. 

  

Como supracitado, a sífilis foi doença que se fez presente no século XIX e, uma vez 

que acarretava deformações diversas, uma das possíveis causas para aquelas presentes no 

corpo da moça fantasiada no conto seria tal doença. Sendo assim, quando sua máscara é 

retirada, o protagonista vê não só diante de si um rosto desconstituído, mas também aquilo 

que seria o reflexo de seu pecado. Portanto, o objeto máscara pode, além de esconder um 

rosto, mostrar muito mais que apenas uma face ao ser retirado. 

É tido como um aspecto social a forte desaprovação de características e/ou crenças 

pessoais que vão contra normas de uma determinada cultural, a chamada estigma social, o que 

frequentemente leva à marginalização. A deficiência física da personagem em questão carrega 

um forte estigma social, uma vez que esta só poderia se infiltrar no meio de outras pessoas se 

disfarçada, velando suas imperfeições oriundas de sua perversão. Dentre as diversas formas 

de estigma social, a deformidade física é uma das que mais se destaca, uma vez que pode 

definir ou limitar aspectos da vida cotidiana.  

O ambiente de excesso do carnaval, que por si só já constrói uma realidade 

sobrenatural, promove o aparecimento de seres sobrenaturais, tais como a mulher fantasiada 

de bebê da tarlatana rosa descrita acima e a morte rubra, exposta logo a seguir. 

Além do objeto ornamental da máscara desses personagens, o carnaval também é 

marcado pela decoração que apresenta. As decorações, de acordo com Cirlot (2001), são o 

inverso da ferida.  Elas denotam sublimação e glorificação, o gozar a vida, sensações da pele. 

Aqui, a aparência e a opinião alheia são deixadas de lado, uma vez que todos se entregam à 

perversão. É nesse contexto de gozo e sensações que Rio traz o horror por detrás da máscara 

em um ambiente de celebração. Neste sentido, suspense e horror se encontram no ápice do 

conto de João do Rio, no qual este, por sua vez, faz uso dos sinais físicos da morte, 
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relacionando aqui também o seu gosto similar ao de Edgar Allan Poe pelos efeitos da 

decomposição e do luto. Como prova, lê-se o trecho: 

 

Então, sem poder resistir, fui aproximando a mão, aproximando, enquanto 
com a esquerda a enlaçava mais, e de chofre agarrei o papelão, arranquei-o. 
Presa dos meus lábios, com dois olhos que a cólera e o pavor pareciam 
fundir, eu tinha uma cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com dois 
buracos sangrentos atulhados de algodão, uma cabeça que era alucinante - 
uma caveira com carne... 
Despeguei-a, recuei num imenso vômito de mim mesmo. Todo eu tremia de 
horror, de nojo. O bebê de tarlatana rosa emborcara no chão com a caveira 
voltada para mim, num choro que lhe arregaçava o beiço mostrando 
singularmente abaixo do buraco do nariz os dentes alvos. - Perdoa! Perdoa! 
Não me batas. A culpa não é minha! Só no Carnaval é que eu posso gozar. 
Então, aproveito, ouviste? aproveito. Foste tu que quiseste... (RIO, 2001, p. 
75) 

 
 Os gritos do bebê da tarlatana rosa são suficientes para justificar o fato de que no 

carnaval as portas do impossível se abrem. Todos têm o seu direito de participar, burlando a 

interdição do outro, com seus segredos a salvo. Ao mesmo tempo em que defende-se o 

diferente, o mesmo só se sente livre para sair ao mundo enquanto mascarado e, uma vez nu, se 

vê obrigado a encarar a repulsa e/ou medo de seu rosto desvelado. 

 

4. Considerações finais 

 

Com base no que fora apresentado, fica explícito como o autor contempla como 

temática a representação carnavalesca, fazendo uso de uma forma sombria de narrar 

acontecimentos em tal contexto. A narrativa sobre o desejo carnavalesco de um homem por 

uma moça mascarada enfatiza a noite, objetos como fantasia e máscara se fazem presentes de 

forma tão intensa quanto um personagem humano, sendo este um dos motivos que leva o 

mesmo, então, a ser considerado, dentre outros títulos, um escritor fantástico. 

Outro ponto que pode ser notado é a forma como as obras literárias de autores 

distintos veiculam um olhar em comum, mas ao mesmo tempo diferente da sociedade de sua 

época, sobre certas manifestações culturais. Por exemplo, enquanto Poe narra festividades da 

Idade Média comandada por um império no conto (“The masque of the red death”) (1842), 

João do Rio traz às suas páginas festividades contemporâneas nas ruas da cidade do Rio de 
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Janeiro. Assim reforça-se o poder dessa comemoração sob os seus participantes, independente 

do espaço e do tempo que os mesmos ocupam. 

Baseado nisso, é notória a forma como o carnaval contribui para o desfecho de 

situações diversas, que vão desde o momento em que a moça fantasiada se insinua para seu 

pretendente, no conto “O Bebê da Tarlatana Rosa”, até quando, dentre idas, vindas, encontros 

e desencontros, se vê desmascarada ao final. Isso evidencia que o começo e o fim de uma 

festividade, indiretamente, relacionam-se aos inícios e finais de acontecimentos 

significativamente importantes na vida daqueles que estão a celebrar. Partindo disso, pode-se 

dizer que, 

 

Finalmente em ambos os autores, a ideia do carnaval associa-se fortemente à 
ideia da festa como abrigo de uma visão de mundo. Em Bakhtin, essa 
associação ganha estatura de filosofia de mundo vivida em seu apogeu na 
Europa medieval, mas nem por isso dela exclusiva. A festa, forma 
primordial da civilização humana, abriga um princípio transcendente – o 
cômico grotesco, livre e utópico a relativizar verdades estabelecidas, a 
celebrar a incompletude, a instaurar a experiência da desordem criativa 
desde quando os grupos humanos se renovam. A noção de “popular” amplia-
se então e vem indicar um aspecto decisivo daquilo que seria, afinal, 
essencialmente “humano”. (CAVALCANTI, 2010, p. 24) 

 

Portanto, conclui-se que a capacidade em abordar o tema carnaval como espaço para o 

sobrenatural é arte ardilosa, mas que alguns poucos autores como João do Rio o fazem com 

destreza, demonstrando a capacidade de reunir os elementos carnavalescos e uni-los ao 

sombrio, tornando tal festividade em uma festa profana em que tudo pode acontecer, seja isso 

algo bom e que dê prazer ou algo ruim e doloroso. Tratando do sombrio, foi possível deixar 

claro também os aspectos que vinculam os contos e seus respectivos autores às origens 

góticas aqui explanadas. 

Um dos aspectos marcante que a obra do autor aqui tratado apresenta é o suspense tão 

forte e real que torna impossível uma leitura tardia da história narrada. Conforme explica 

Levin (1996, p. 101), “A equação de João do Rio é simples. O público quer sempre 

curiosidade. Espera com apetite para saber das novidades que as redações lançam.” A sede do 

público pelo novo é um dos motivadores do sucesso não só dos contos aqui analisados, como 

também de seus autores que sabiam lidar com isso com tamanha destreza. 



 

  

1025 

Por fim, fica claro como Rio utilizou o tema do carnaval como elemento subversor das 

normas padrões da sociedade carioca em seu conto e alicerça seus escritos sobre a tradição 

gótica europeia oitocentista. Afinal de contas, o carnaval enquanto personagem em si, dá 

liberdade para diversas temáticas para com o mesmo e, diante disso, afirma João do Rio: 

“Uma aventura, meus amigos, uma bela aventura. Quem não tem do Carnaval a sua 

aventura?” (RIO, 2001, p. 75) 
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LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL: UMA PROPOSTA DE INTERAÇÃO 

TEÓRICO-PRÁTICA 
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Marcilene de Assis Alves ARAÚJO (UFT e UnirG-TO)2 

 
 

RESUMO: O artigo é resultado de uma reflexão feita a partir da aplicação de estratégias de 
leitura e produção textual desenvolvidas no âmbito escolar. A pesquisa objetivou demonstrar 
como uma metodologia diferenciada pode trazer resultados positivos quando realizada com 
ações direcionadas e integradas. Para isso foi utilizado um método, denominado de Método 
Específico – ME. O trabalho foi desenvolvido em uma turma de quarenta alunos do 4º ano, de 
uma Escola de Ensino Fundamental, em Gurupi - TO. O método está sendo aplicado em uma 
turma de alunos do 1º ano do Curso de Licenciatura em Matemática, da Universidade 
Estadual de Goiás. 
 
Palavras-chave: Leitura. Interdisciplinaridade. Produção textual. Método Específico.  
 
 
Introdução 

 

O artigo faz parte da pesquisa desenvolvida em uma Escola de Ensino Fundamental, 4º 

ano, turno matutino, na cidade de Gurupi -TO. O texto estrutura-se em três partes distintas: a 

primeira trata da contextualização dos sujeitos envolvidos na pesquisa, bem como, conceitua 

o Método Específico – ME, elaborado por Araújo & Florão (2005). Na mesma perspectiva de 

constructo da análise, as reflexões serão feitas com base em Bakthin (2002), Fávero & Koch 

(2000), Koch (2003), Freire (1988) e Orlandi (2001). A segunda parte apresenta a análise da 

aplicação do ME em que se consideraram as cinco fases distintas para a coleta de dados. E, a 

terceira trata da análise dos dados coletados e dos resultados alcançados. Nesse sentido, a 

perspectiva do artigo se propõe a contribuir de forma reflexiva sobre a leitura e a produção de 

textos, embasada pelo ME, como interação teórico-prática na produção de textos, levando em 
                                                           
1 Mestranda em Linguagem e Práticas Sociais – Mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e 
Tecnologia – MIELT/UEG. Especialista em Docência do Ensino Superior. Graduada em Letras pelo Centro 
Universitário de Gurupi- TO (UnirG). Docente da Universidade Estadual de Goiás/UEG em Leitura e Produção 
Textual. Correio eletrônico: ilkgb.araujo@gmail.com. 
2 Doutoranda em Letras: Ensino de Língua e Literatura com ênfase em linguística pela Universidade Federal do 
Tocantins - UFT, Campus de Araguaína. Mestre em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2005), 
Especialista em Docência no Ensino de Língua e Literatura pela Universidade Estadual de Goiás (2002); 
Graduada em Letras pela Faculdade de Educação Ciências e Letras de Porangatu (1996) Professora assistente do 
Centro Universitário UnirG e Consultora educacional.. Correio eletrônico: marcilenearaujo36@gmail.com. 
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consideração, o contexto do aluno, o processo global e interdisciplinar que existe em sala de 

aula.  

Por meio da análise realizada buscou-se verificar de que forma o sujeito pesquisado se 

manifesta quando direcionado para a prática da leitura, da produção e interpretação textual. O 

estudo da temática justifica-se por entender como os aspectos sociais, contextuais, culturais e 

outros, influenciam e fomentam a formação das manifestações do pensamento do sujeito por 

meio da oralidade e escrita. Durante a realização da pesquisa, no período compreendido de 

fevereiro a junho 2005, foi possível perceber que já havia uma preocupação da professora da 

Língua Portuguesa, em relação às dificuldades enfrentadas pelos alunos, na leitura e produção 

de textual. Tal percepção confirmada, após aplicação a análise dos dados coletados no ME. 

Para a coleta dos dados foram realizados vários encontros à unidade escolar, com a 

finalidade de conhecer o ambiente escolar, o funcionamento pedagógico, administrativo, bem 

como, obter informações da forma como o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa 

eram concebidas. Neste período foi possível verificar que havia um pensamento “único” e 

“comum” sobre a necessidade em se trabalhar conhecimentos diversos dentro da disciplina da 

Língua Portuguesa, de maneira interativa. 

O corpus3 da pesquisa foi constituído pela retextualização do texto obtido por meio da 

execução das fases do ME, em todas as suas fases de aplicação. A metodologia fundamentou-

se qualitativamente na análise dos dados, em que foram consideradas as interações teórico-

práticas que se deram na execução de cada fase do ME. Nesse sentido, a análise foi 

fundamentada pelo diálogo, pela construção e ressignificações dos textos orais e narrativos, 

culminando na construção do discurso individual do aluno.  

O trabalho tem foco interdisciplinar o que não limita contribuições em qualquer área. 

Na sala de aula, a metodologia utilizada foi desenvolvida pela pesquisadora, com a presença 

da professora de Língua Portuguesa. Para a execução do ME, foram repassados à equipe 

escolar e à professora, todas as etapas que seriam realizadas. Após os acertos, organização e 

estruturação do ambiente, deu-se ciência aos alunos sobre as atividades que seriam 

desenvolvidas, bem como, a forma como cada uma das etapas aconteceria. 

                                                           
3  Na construção do corpus, foi imprescindível a orientação da Professora Marcilene de Assis Alves Araújo 
Bolsista Capes-Obeduc, como orientadora do TCC e Estágio Curricular Supervisionado e autora do ME, 
juntamente com o Professor Mestre Santo Reni Florão. 
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Com os resultados obtidos, percebeu-se que a leitura e a produção textual pode tornar-

se menos dolorosa aos alunos e professores, ficando evidenciado que o método pode 

claramente atender outras fases de ensino. Assim, no que diz respeito aos objetivos traçados, 

conclui-se que as perspectivas foram alcançadas, contribuindo dessa forma significativa para 

o aprendizado dos alunos e dando suporte aos professores. 

 

1 A descrição e análise do objeto 

 

A pesquisa teve como objeto de estudo as concepções de leitura e produção textual 

numa perspectiva interativa em uma sala de aula do 4ª ano, turno matutino, na cidade de 

Gurupi – TO, ano de 2005. A pesquisa contou com a participação de 40 alunos e 01 

professora da Língua Portuguesa, os quais contribuíram diretamente na execução do ME e 

cuja abordagem visa à interação teórica e prática, de forma dialógica entre as partes 

envolvidas.  

A inquietação que motivou o estudo surgiu do percurso realizado na formação como 

profissional da educação, mas especificamente nos estágios supervisionados curriculares, que 

ocorreram em dois períodos subsequentes. As experiências oportunizaram a execução de dois 

projetos sobre a interação disciplinar, sendo o primeiro de observação participante, para 

obtenção de dados que possibilitariam as novas ações, estas elaboradas e executadas no 

segundo projeto, da aplicação do ME. 

No contexto atual é comum ouvirmos o discurso sobre a valorização da leitura e da 

escrita, seja dentro ou fora do contexto escolar. É bem verdade que se ouve o contrário, 

quando se diz que ambos não se realizam ou não se constroem no meio educacional. A 

afirmativa de que o aluno brasileiro “não gosta de ler, nem escrever” e, por que não lê, 

também não consegue escrever e construir seus próprios textos, seus discursos, se tornou um 

imperativo em nossos tempos. Mesmo com tantos meios de comunicação e tecnologias de 

informação, a resistência pela leitura e escrita, ainda é um problema, que muitos professores 

não têm solução. 

Segundo Freire (1988, p. 11-12), a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 

que uma leitura posterior não pode deixar de considerar a continuidade da leitura daquele, ou 

de outros.  É possível afirmar que a noção de leitura quase sempre esteve associada à escrita, 
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o que de fato não é unanimidade estre muitos estudiosos sobre o assunto.  Não há um 

consenso, porém, existem as dificuldades e com resultados. São muitas as indagações e a 

maioria vem justamente do aluno quando chega o momento de expressar-se tanto na leitura, 

quanto na escrita, que os fazem questionar: Por que ler e escrever? O que ler? Para que me 

serve ler e escrever tanto?  

Diante dessas e de outras indagações traçamos algumas relações feitas pelos linguistas, 

quanto ao uso da gramática normativa, em que Fávero e Koch (2000) afirmam que o ensino 

tradicional da Língua Portuguesa ainda pode ser caracterizado em sua predominância, por um 

caráter normativo e conceitual com ênfase na seguinte divisão: fonologia, morfologia e 

sintaxe, com suas subdivisões. Porém, a partir das décadas de 70 e 80 essa concepção 

formalista passou a ser contestada, fazendo com que surgissem novas teorias inspiradas no 

sócio interacionismo, na teoria da enunciação e do discurso, e, na linguística do texto. Essa 

prática seria uma forma de interação entre sujeitos e o texto. 

 Estabeleceram-se formas teórico-metodológicas que possibilitaram a compreensão da 

demanda sobre a leitura e a produção de texto. Foi assim, que surgiu a possibilidade de 

aplicação do ME. A partir de uma reflexão contextualizada.  

 

2 Pressupostos teóricos  

 

Para maior compreensão da necessidade sobre a produção textual adentramos ao 

mundo da linguística e da gramática textuais. Nesse sentido, foi realizada a abordagem teórica 

foi iniciada pela linguística textual, a qual surge com a intencionalidade de possibilidades de 

entendimento e absorção dos elementos textuais, considerando todos os termos presentes no 

enunciado gerador e a intenção do enunciador, visando posteriores enunciados. Estudar frases 

fragmentadas ou palavras soltas torna-se um fato desfavorável ou insuficiente para a maior 

compreensão textual. Alguns linguistas denominaram-na de “gramática do texto” que tem por 

objetivo apresentar os princípios que constituem o texto de uma determinada língua.  

Um dos conceitos das gramáticas textuais que mais se ajusta à relevância da mesma é 

que “uma gramática textual não é um tipo específico de gramática como a estrutural, a 

gerativo-transformacional ou a funcional”, como afirma Fávero e Koch (2000, p.17). Logo, 

um texto não é produzido no vazio; tem uma origem e é atravessado por outros discursos 
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formando a intertextualidade, em que a diversidade dialógica coloca em cerne a questão 

fundamental para a linguagem e para a produção textual.   

Após situarmos a o papel da linguística e da gramática textual, consideramos os 

aspectos de construção do discurso que do ponto de vista de Fávero e Koch (2000) pode ser 

visto por dois ângulos: o lato – que designa toda e qualquer capacidade textual que o 

indivíduo tem, seja em forma de poema, música, pintura, filme ou qualquer outra expressão 

que o leve a uma comunicação por meios dos signos linguísticos; o estrito – diz respeito às 

manifestações linguísticas, e trata da linguagem verbalizada, ou seja é o discurso, o meio que 

o falante utiliza para formar um conjunto de enunciados.  

Nesse sentido, entende-se que não existe neutralidade na linguagem. Tudo o que “se 

diz” é uma mensagem repleta de significados interligados. Ou seja, existem vários discursos 

que atravessam outros discursos formando uma espécie de “rede discursiva”, onde surgem 

outros discursos. É através do discurso que o homem atua e interage socialmente. 

Sobre tal afirmação, Fairclough (2001) afirma que a intertextualidade está voltada para 

a ênfase feita sobre a heterogeneidade dos textos e pelo modo com que a análise ressalta os 

elementos e as linhas de diversos e frequentes posicionamentos contraditórios, que 

contribuem para compor um texto. Ressalta que os textos tornam-se distintos na medida em 

que seus elementos heterogêneos são integrados, e, ainda, à medida que sua heterogeneidade 

se evidencia na superfície do texto. Descreve que a intertextualidade é a fonte que pode dar 

mais valores aos textos. O autor então diz que “a representação do discurso é uma forma de 

intertextualidade na qual partes de outros textos são incorporados a um determinado texto de 

forma explícita e marcados como tal”. Fairclough vai dizer, ainda que, os intérpretes são 

“mais do que sujeitos do discurso em processos de discurso particulares”; são também 

sujeitos sociais, com experiências sociais particulares acumuladas e com recursos orientados 

variavelmente para múltiplas dimensões da vida social, e, essas variáveis afetam os modos 

com que vão interpretar textos particulares. Pois, as interpretações resistentes são um modo de 

luta hegemônica quanto à articulação dos elementos intertextuais. 

Para Orlandi (1999), o sujeito tem em si, tipos de interpretação de leituras que venha a 

fazer; e, dependendo da situação, o leitor de um determinado texto não o lê da mesma forma 

em diferentes momentos e condições de leitura. O leitor pode produzir um texto 

contextualizado e interagir com outros discursos sendo capaz de integrar a leitura e produção 
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a outros discursos existentes que podem enriquecer o vocabulário, torná-lo crítico tirando suas 

próprias conclusões e etc. Para ela, “quando se lê, considera-se não apenas o que está dito, 

mas também o que está implícito: aquilo que não está dito e que também está significando”. A 

autora defende dois posicionamentos sobre a importância da produção textual: a incompletude 

e a intertextualidade do texto. Sendo o primeiro a imensidão de significados e significantes 

possíveis na composição textual e o segundo a vivência do leitor com as várias possibilidades 

de sentidos existentes e outros que possam surgir, completando assim, o sentido original do 

texto. 

Segundo Backthin (2002, p.112-113) “cada indivíduo têm um auditório social próprio 

bem estabelecido, em cuja atmosfera se constrói deduções interiores, suas motivações, 

apreciações, etc”. Assim, quanto mais aculturado se tornar o indivíduo, mais esse auditório irá 

se aproximar do auditório médio da criação ideológica. É nesse sentido, que Araújo & Florão 

(2004) afirmam que, a palavra expressa não é somente o produto do intelecto, mas também os 

sentimentos, emoções, intenções, desejos e toda e qualquer forma de aprendizado verbalizado 

ou não.  

 

3 O Método Específico – ME 

 

Segundo Araújo & Florão (2004), um método pode ser: uma teoria do conhecimento; 

uma metodologia de ensino; uma forma de aprender; uma forma de ensinar ou; muito mais. 

Este método ao ser elaborado teve como base Paulo Freire, o qual concebe a educação como 

uma forma de transformação social através de experiências e enriquecimento do vocabulário, 

pela problematização e busca de soluções através do diálogo. Afirma que não há como separar 

educação e política, nem pedagogia e ideologia. Paulo Freire considera que a educação é por 

sua natureza uma atividade política (FREIRE, 1995 apud LIMA, 2000). 

Assim, a ação e a reflexão devem coexistir para transformar uma realidade de 

opressão.  Em seu pensamento a educação existe para mudar o sujeito e o contexto em que ele 

está inserido. Logo, não deve haver apenas o verbalismo, nem tão somente o ativismo. Para 

ele isso ocorre devido à ausência de diálogo e que muitos não estão preocupados em formar 

ninguém para provocar mudança social. Ressalta que o educador tem que tomar consciência 
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de sua importância nesse processo; não se achando superior, mas dialogando e provocando 

transformação de pensamento e opinião nos educandos (FREIRE & GUIMARÃES, 1987). 

Segundo Araújo & Florão (2004) a politicidade na educação diz respeito a “educar 

para criticar, questionar, problematizar e, consequentemente, provocar mudanças no contexto 

social”. Ressaltam que, para que isso ocorra é preciso estar preparado, não acomodado e 

passivo, mas atuante em todos os meios sociais, lutando por ensino de qualidade e por 

melhorias sociais. E, nesse sentido, levando em consideração a aplicabilidade do ME em 

diferentes contextos e distintos níveis de ensino, é preciso em primeiro lugar levar em 

consideração alguns princípios que norteiam sua fundamentação: o primeiro diz respeito à 

politicidade do ato educativo, em que: 

 

A educação é vista como construção e reconstrução contínua de significados 
promove a ação crítica do homem sobre uma dada realidade.  Essa ação pode 
ser determinada pela crença fatalista da causalidade e, portanto, isenta de 
análise, uma vez que ela se apresenta estática, imutável, determinada, ou 
pode ser movida pela convicção de que a causalidade está submetida à sua 
análise, portanto, sua ação e reflexão podem alterá-la, relativizá-la, 
transformá-la; A visão ingênua que homens e mulheres têm da realidade faz 
deles escravos, na medida em que não sabendo que podem transformá-la 
sujeitam-se a ela; Essa descrença na possibilidade de intervir na realidade em 
que vivem é alimentada pelas cartilhas e manuais escolares que colocam 
homens e mulheres como observadores e não como sujeitos dessa realidade;  
O que existe de mais atual e inovador numa relação dialógica é a 
indissociação da construção dos processos de aprendizagem da leitura e da 
escrita do processo de politização; O indivíduo deve ser desafiado a refletir 
sobre seu papel na sociedade, enquanto aprende a escrever a palavra 
sociedade; é desafiado a repensar a sua história, enquanto aprende a 
decodificar o valor sonoro de cada sílaba que compõe a palavra história é 
desafiado a entender a noção de espaço, quando ultrapassa a escrita à 
margem do caderno, a perceber as regras de escala, quando num mesmo 
desenho risca os carros e as casas proporcionalmente; Essa reflexão tem por 
objetivo promover a superação da consciência ingênua - também conhecida 
como consciência mágica - para a consciência crítica (ARAÚJO & 
FLORÃO, 2004). 

 

Outro princípio refere-se à dialogicidade do ato educativo, no qual se enfatiza que:  

 

A educação deve ter como objetivo promover a ampliação da visão de 
mundo e isso só acontece quando essa relação é mediatizada pelo diálogo; A 
dialogicidade está ancorada no tripé educador- educando- objeto do 
conhecimento; A indissociabilidade entre essas três "categorias 
gnosiológicas" é um princípio presente no Método a partir da busca do 
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conteúdo programático; O diálogo entre essas categorias começa antes da 
situação pedagógica propriamente dita. A pesquisa do universo vocabular, 
das condições de vida dos educandos é um instrumento que aproxima 
educador-educando-objeto do conhecimento numa relação de justaposição, 
entendendo-se essa justaposição como atitude democrática, 
conscientizadora, libertadora, daí dialógica. 

 

O que reforça ainda mais a abordagem de Paulo Freire sobre o diálogo como fonte de 

mudança e transformação social. Segundo Araújo & Florão (2004) afirmam que para a 

construção e o desenvolvimento das fases do ME, é preciso entender três condições de 

verdades pré-estabelecidas: a primeira diz respeito à forma mais imediata de como se 

apresenta a realidade – ou seja, trata daquilo que está pré-estabelecido na temática proposta, 

na disciplina, no objeto, etc.; a segunda condição é a negação da aparência na busca da sua 

essência – ou seja, é a busca por outros significados que não estejam aparentemente visíveis 

na temática (palavras geradoras) e que permitam estabelecer uma relação de proximidade com 

a tematização.  

Nesse sentido, ao provocar essa investigação do universo vocabular (Estudo da 

Realidade), em que o professor provoca no aluno uma “emersão” e interação em outros 

conhecimentos que ocasiona em um tema gerador que por sua vez está ligado à ideia de 

interdisciplinaridade. Desse tema gerador “sairá o recorte para cada uma das áreas do 

conhecimento ou, para as palavras geradoras”. Assim, um mesmo tema gerador geral poderá 

dar origem à várias palavras geradoras que deverão estar ligadas a ele em função da relação 

social e que os sustenta; a terceira e última condição verdade do método diz respeito ao um 

estágio de verdade relativa, pela problematização – em que a busca da superação da 

primeira visão ingênua por uma visão crítica, seja capaz de transformar o contexto social do 

sujeito. 

A partir desse entendimento, os pressupostos são estabelecidos tornando a sala de aula 

um espaço de interação e apropriação de informações diversas, onde professor e aluno passam 

a integrar um momento contínuo de aprendizagem. Os pressupostos que fundamentam o 

método parte da proposta de Estudo da realidade em que o educando expõe sua opinião e 

ideias sobre determinado assunto; a Organização dos dados em que o educador participa e 

propicia o surgimento de temas geradores, que são extraídos da problematização da prática de 

vida dos educandos. A partir desse momento, não são somente conteúdos que estão aflorando, 
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mas principalmente, interação dialógica entre as partes envolvidas, e logo, maior aquisição de 

conhecimentos e trocas de experiências. 

 
4 Da aplicação e fases constituintes do Método Específico – ME 

 

Para a aplicação do ME, Araújo e Florão (2004) afirmam que: em primeiro lugar a 

“sala de aula deve se transformar em fóruns de debates”, nesse momento o professor passa a 

ser um “animador de debates” coordenando e problematizando as discussões, com a intenção 

de novas ideias e opiniões sobre o tema em questão. Nesse momento, os alunos, ao 

dialogarem “com seus pares e com o educador sobre o seu meio e sua realidade”, têm a 

oportunidade de desvelar aspectos dessa realidade que não eram perceptíveis ao ambiente em 

que se encontram. 

Assim, ficou evidente que o ME não se fundamenta somente nas experiências, mas 

também por estas, visto que as experiências geradas no contexto do aluno e do professor. A 

parir dessa contextualização evidencia-se a aplicação do ME, a qual consiste em cinco fases 

distintas, a saber: 

 

1ª Fase: levantamento do universo vocabular dos grupos com quem se 
trabalhará. Essa fase se constitui num importante momento de pesquisa e 
conhecimento do grupo, aproximando educador e educando numa relação 
mais informal e, portanto, mais carregada de sentimentos e emoções. É 
igualmente importante para o contato mais aproximado com a linguagem, 
com os falares típicos do povo.  
2ª Fase: escolha das palavras selecionadas do universo vocabular 
pesquisado. Como já afirmamos anteriormente, esta escolha deverá ser feita 
sob os critérios: a) da riqueza fonética; b) das dificuldades fonéticas, numa 
sequência gradativa dessas dificuldades; c) do teor pragmático da palavra, ou 
seja, na pluralidade de engajamento da palavra numa dada realidade social, 
cultural, política etc...  
3ª Fase: criação de situações existenciais típicas do grupo com quem se vai 
trabalhar. São situações desafiadoras, codificadas e carregadas de elementos 
que serão descodificados pelo grupo com a mediação do educador. São 
situações locais que discutidas abrem perspectivas para a análise de 
problemas regionais e nacionais.  
4ª Fase: Elaboração de fichas-roteiro que auxiliem os coordenadores de 
debate no seu trabalho. São fichas que deverão servir como subsídios, mas 
sem uma prescrição rígida a seguir.  
5ª Fase: Elaboração de fichas com a decomposição das famílias fonéticas 
correspondentes aos vocábulos geradores. Esse material poderá ser 
confeccionado na forma de slides, stripp-filmes (fotograma) ou cartazes. 
(ARAÚJO e FLORÃO, 2004). 
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As fases diretivas do ME, sequenciam-se quando aplicadas e estão interligadas, 

proporcionando maior apreensão e a “não fragmentação”. 

  

5 Aplicação do ME – a pesquisa de campo 

 

A aplicação do Método Específico foi realizada com uma turma de 40 alunos da 5ª 

série (6º ano) do Ensino Fundamental, em que contamos com o auxílio da professora da 

disciplina de Língua Portuguesa. 

Na primeira fase, a sala foi transformada em um fórum de debates, onde a 

pesquisadora assumiu o papel de “animador de debate”. A sala de aula foi organizada em 

forma de semicírculo, tirando a costumeira “forma tradicional” de cadeiras enfileiradas uma 

após a outra. O tema gerador foi escolhido a partir da palavra “aquarela”, escolhida proposital. 

A palavra foi exposta no quadro negro e nesse momento, a pesquisadora passou às mãos dos 

alunos uma folha de papel, para que após os debates, fossem descritas as ideias surgidas sobre 

a palavra. Ressalte-se que esta parte inicial, denominada de levantamento do universo 

vocabular estendeu-se por três momentos distintos, e, a cada um destes momentos, surgiam 

outras situações que eram integradas à temática. Todas as situações e palavras que surgiram 

foram anotadas em arquivo da pesquisadora para análises posteriores, bem como pelos alunos.  

A segunda fase escolha de palavras selecionadas do universo vocabular 

pesquisado se deu a partir do levantamento feito nas aulas anteriores, geradas nos debates. 

Foram colocadas no quadro negro todas as palavras relevantes que surgiram nos debates a 

respeito do tema gerador. Estas palavras foram divididas, por áreas, tais como: ciências, 

história, artes, psicologia e religião. Haviam outras palavras que poderiam entrar em outras 

áreas, no entanto, optou-se por delimitar tais, visto que não haveria tempo oportuno para 

prorrogação e continuidade da pesquisa. 

Em sequência à aplicação do ME, foi realizado um passeio dentro do ambiente 

escolar, onde se procurou associar as palavras e ideias citadas por eles, ao ambiente escolar. 

Cada aluno recebeu uma ficha e nela fariam suas anotações sobre o ambiente, seguindo as 

seguintes impressões: o que eu vejo; o que eu sinto; e etc. Após a pesquisa no ambiente 

escolar todos voltaram para a sala. Neste momento surge a terceira fase da pesquisa que é a 



 
 

1037 

criação de situações existenciais. Esta ocorreu quando associamos ao tema gerador à música 

em áudio “Aquarela” de Vinícius de Moraes, na voz do cantor Toquinho e as demais 

impressões retiradas do ambiente escolar. Os alunos neste momento só ouviram a canção. 

Percebeu-se grande euforia por parte dos alunos, quando se anunciou uma aula com 

musicalidade. Após ouvirem, foi entregue uma cópia da canção a cada um dos alunos, que 

leram primeiramente de forma individual e silenciosa; depois leram ao compasso da 

pesquisadora, em voz alta e em uníssono. Após os alunos, a pesquisadora e a professora de 

Língua Portuguesa cantaram com o áudio a canção. 

Na aplicação da quarta fase elaboração de fichas-roteiro, solicitou-se que os alunos 

formassem pequenos grupos para troca de ideias a respeito da temática das aulas anteriores, 

relembrando as palavras que haviam sido citadas por eles. Foi entregue a cada grupo, uma 

ficha por aluno, para que estes preenchessem com as palavras que, julgassem ter afinidade 

com as que já haviam sido citadas e as que surgiram no momento da pesquisa no ambiente 

escolar. Ao preencherem as fichas percebeu-se que a interação entre os alunos era de grande 

empenho, visto que trocavam ideias e ajudavam uns aos outros esclarecendo “os significados” 

que julgavam ter as palavras. Até este momento, não foi indicado aos alunos que fizessem o 

uso do dicionário. Todas as palavras que surgiram tiveram seus significados dentro do 

contexto do próprio aluno.  

A quinta fase e última foi a elaboração de textos gerada após a consolidação de todo 

o material colhido e selecionado. Neste momento foram relembrados todos os momentos que 

já haviam passado através de fotos tiradas pela pesquisadora, demonstrando a evolução da 

pesquisa. Por solicitação dos alunos a música foi também relembrada e a partir desse 

momento foi entregue uma folha em branco a cada aluno, bem como, disponibilizou-se 

canetas, lápis, borrachas, lápis de cor e de cera para que cada aluno criasse um desenho 

ilustrativo que demonstrasse os significados enunciados na canção. Todos os alunos 

participaram, embora 06 alunos tenham levado a tarefa para terminar em casa. Em 

continuidade da quinta fase, os alunos desenvolveram um texto utilizando as palavras que 

cada um havia colocado em sua ficha-roteiro. Tais palavras foram denominadas de palavras-

chave. Por entender que essa fase é de grande importância para verificação dos resultados, foi 

oportunizado aos alunos, maior tempo de produção. Ao terminar o horário permitido para a 

pesquisa, as fichas e o material escrito dos alunos era recolhido para que fosse terminado em 
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outro momento de execução da pesquisa. Assim procedeu-se até que todos os alunos tivessem 

seus textos produzidos.  

 

6 Dos resultados obtidos 

 

6.1 Dos participantes 

  

A cada fase desenvolvida na pesquisa, percebe-se o interesse da professora e dos 

alunos em participar de todas as fases do ME. A professora reforçou que havia a necessidade 

de um trabalho voltado para a produção de texto, visto que os alunos demonstravam grande 

dificuldade em fazê-lo. Os alunos participaram ativamente de todas as fases propostas pela 

pesquisadora. Talvez por ser uma “aula diferente” como foi denominada por eles, a 

participação era positiva e com envolvimento de todos os alunos. Mesmo aqueles que eram 

considerados pelos colegas como “tímidos”, conseguiam participar e interagir. 

 

6.2 Das fases 

 

Na primeira fase ao iniciar os debates com o tema gerador, percebeu-se que os alunos 

não apresentavam dificuldades quanto à verbalização de ideias. Ao contrário, em muitos 

momentos nos debates fomos surpreendidos com as colocações dos alunos; ora, por 

enumerarem significados ás palavras que surgiam; ora fazendo a ligação das palavras geradas 

com outras situações do ambiente familiar, religioso e social. Nesse sentido observou-se que o 

a fundamentação do segundo princípio do ME ficou explícito quanto à dialogicidade que deve 

haver dentro do ambiente educacional. A postura do professor como mediador do ensino deve 

ir além dos conteúdos. Sua visão deve também estar além da fragmentação desses conteúdos, 

visto que na rede discursiva outros discursos são formados. Percebeu-se, que a interação entre 

os alunos com a pesquisadora e a professora de Língua Portuguesa proveu “um estreitamento” 

no relacionamento, evidenciando que o tripé educador-educando-objeto do conhecimento 

mensurado no ME é inegável no constructo dos discursos. 

Na segunda fase após os debates, foram geradas palavras que faziam parte do 

vocabulário dos alunos e de seu contexto. Nesse momento de diálogo e interação entre as 
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partes, percebeu-se que os alunos tinham emitido vários significados às palavras e que até este 

momento, não haviam feito nenhuma ligação com a canção “Aquarela”.  Precedendo a 

terceira fase, foi proposto para a ‘criação de situações existenciais’, o áudio da música 

“Aquarela” de Vinícius de Moraes, na voz do cantor Toquinho e a leitura silenciosa e 

coletiva. Nesse momento, ao entregarmos a impressão da música a alguns alunos falaram: 

“não gosto de ler”; “não quero ler”; “tenho dificuldades para ler”; “tenho vergonha de ler 

na frente dos outros”.  Após esse momento, os alunos foram levados para fora da sala de aula 

para reconhecimento do ambiente escolar, com propósito de retirar as impressões que eles 

tinham desse contexto. Cada aluno levou seu caderno de língua portuguesa para anotar aquilo 

que lhes despertava o interesse, a curiosidade, os sentidos. (Grifo nosso) 

Na terceira fase foi possível observar que a canção provocou muitas reações nos 

alunos; tais como: saudade, tristeza, alegria, sonhos, lembranças, etc. Em vários momentos, a 

pesquisadora observou que alguns alunos que não conheciam a canção, passaram a cantá-la, 

mesmo quando está não estava sendo tocada no áudio. Nesse sentido, observou-se que havia 

um pré-disposição em participar das aulas através da musicalidade. Neste momento foi 

possível descrever vários significados de enunciados, citados pelos alunos. Ora 

correspondente ao vocábulo aquarela, ora fazendo interação entre o contexto social e a 

música. Percebe-se também que ao nomearem as cores presentes em uma aquarela, cada um 

dos alunos relatou sua preferência citando, por exemplo: “Ah! Eu gosto do azul porque é da 

cor do céu e o céu é infinito e eu tenho vontade de voar”; ou, “Eu gosto de branco porque é 

paz! E nós precisamos de paz”; ou, este outro exemplo que muito nos chamou a atenção: “Eu 

não gosto de preto, porque preto é triste, é luto. Eu me lembro da minha mãe que morreu e o 

caixão era preto e as pessoas vestiam preto”. 

Na quarta fase, foram selecionadas as palavras do universo vocabular dos alunos, 

descritas na ficha-roteiro. A partir desse levantamento foi possível criar uma rede de novos 

enunciados que foram ligados à temática geral, proporcionando ao aluno outros 

conhecimentos, bem como, aumentando o vocabulário dos alunos. As palavras que surgiram 

foram selecionadas pelos alunos e colocadas no quadro negro. Em seguida estas palavras 

foram divididas, por áreas, tais como: ciências, história, artes, psicologia e religião, e em cada 

uma dessas áreas fez-se a interação discursiva com a temática geradora. Percebeu-se que 

nesse momento, os alunos em sua maioria tinham uma opinião e ideia sobre as palavras e que 
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a verbalização fluía de forma clara, natural e rápida. Nesta fase, a qual está ligada à condição 

de verdade relativa, evidenciaram-se os problemas anteriormente mencionados pela 

professora da língua portuguesa, ficando latente também que havia interesse pela busca de 

superação dessas dificuldades; tanto pelos alunos, quanto pela professora regente.  

Assim, quando proposto que cada aluno agisse como �próprio criador� de seu 

aprendizado, buscando no ambiente escolar, informações que pudessem auxiliar na ampliação 

das palavras para sua ficha-roteiro, ficou evidente �certa insegurança� dos alunos em agir por 

conta própria. O que foi um ponto que levamos para a sala para nossas discussões. 

Na quinta fase, que culminou com a elaboração de pequenos textos e ilustrações das 

fases anteriores, os alunos utilizaram os vocábulos que foram extraídos nas segunda e terceira 

fases da pesquisa, bem como, as palavras que foram registradas na pesquisa feita pelos alunos 

no ambiente escolar. A pesquisadora fez uma retomada de todos os momentos com os alunos; 

trocaram ideias e opiniões. Ao explicar aos alunos que a atividade agora seria de escrita, foi 

evidenciado dois tipos de reações: �Ah, não! Não gosto de escrever... gosto de estudar!�; 

�Escrever é muito chato!�; �É cansativo�; �Vai valer ponto professora?� ou, �Que bom, eu 

gosto de escrever�; �Vou escrever bem bonito�; �Eu vou escrever pouco professora�, ou 

ainda, �Posso escrever só uma linha?�. 

No entanto, todos os alunos foram convidados a participar da produção textual, 

atividade esta que demandou maior tempo, em razão das releituras e da produção textual, bem 

como das dúvidas que surgiram. As 23 palavras escolhidas cada continha seus significados 

descritos na ficha-roteiro. Nesse momento ficou perceptível a grande dificuldade que os 

alunos apresentavam para organizar suas ideias e colocarem no papel. Os trabalhos não 

concluídos eram recolhidos para que os alunos continuassem em outro momento. Outro fator 

que nos chamou a atenção foi perceber que o aluno se sente pressionado ao ter a incumbência 

de elaborar um texto.  

Assim, entendemos que, para o aluno ter maior desenvoltura e domínio na produção 

de textos é preciso criar um ambiente favorável a esse tipo de atividade; promover tais 

atividades de forma contínua, bem como, aliar à produção textual, novos conceitos em várias 

outras disciplinas favorecendo maior apreensão de conhecimentos. 
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7 Considerações Finais 

 

Ao longo da elaboração e execução da pesquisa, procurou-se demonstrar a importância 

da leitura e da produção textual, fundamentada pela interação teórico-prática dos conteúdos de 

diversas áreas do conhecimento. Com a aplicação do ME foi possível perceber que existe 

certa �pressão� em relação ao professor da língua portuguesa, quanto aos �resultados� dos 

alunos na leitura e na escrita. Outro fator percebido durante a pesquisa foi em relação à 

fragmentação dos conteúdos e a dissociação destes. Percebeu-se que havia �os momentos de 

aulas boas� e �os momentos de aulas chatas�, assim, denominados pelos próprios alunos, do 

que constatamos então que: faltava dinamismo em algumas aulas ao passo que em outras 

havia interação; eram utilizados os livros didáticos para reescrita no caderno, ou, quando não, 

era solicitado ao aluno que copiasse os conteúdos expostos nos quadros negros, duas ou três 

vezes.  

Foi nesse sentido que passamos a considerar o ME um forte aliado ao processo de 

leitura e produção textual, visto que sua fundamentação está nas possibilidades intertextuais 

que os alunos têm e que trazem de seu contexto social. O método proposto permite a 

compreensão e efetivação da prática textual por meio do aluno como agente histórico e crítico 

nesse processo. O aluno ganha confiança e passa a agir na busca por seu próprio aprendizado 

e logo, os resultados podem ser mais surpreendentes. Com o método é possível identificar 

também outros problemas que inferem na melhoria da do ensino e da aprendizagem de forma 

integral. 

Assim, entende-se que o trabalho de conscientização e incentivo à leitura e produção 

de textos deveria ser uma constante em todas as disciplinas educacionais, pois, a interação do 

sujeito com uma educação fragmentada não produz sujeitos críticos e formadores de opinião. 

Ao contrário, a fragmentação de conteúdos torna-os tímidos e sujeitos ao apoderamento da 

ideologia dominante, deixando-os mais frágeis e incapazes de posicionar-se socialmente, 

como bem acentua Paulo Freire em seus escritos. 
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LEITURA ESCOLAR: UM PROCESSO DE INTERLOCUÇÃO ENTRE ALUNOS 

MEDIADO PELO TEXTO 

 
 

Claudinei Leibntz Cardoso da SILVA (CEVSJ)1 
Thiago Moura CAMILO (UNIMEP)2 

 
 
RESUMO: Este texto explicita o recorte de um projeto de leitura desenvolvido no contexto 
escolar para alunos de Ensino Fundamental e Ensino Médio, que tem por objetivo 
compreender os processos de interlocução dos alunos, mediados pelo texto, na promoção 
leitora dos próprios colegas de sala. Nos limites deste texto, discutiremos o processo de 
diálogo instaurado entre alunos de um terceiro ano do ensino médio mediado pela leitura, em 
uma aula de Língua Portuguesa. Esse processo de diálogo evidencia o papel do aluno como 
agente modelo de leitura e mediador em sala de aula para os próprios colegas. 
 
Palavras-chave: Texto. Leitura. Interlocução. Mediação. 
 
 
1 Introdução 
 

A proposta de reflexão para este texto é fruto de um projeto de leitura desenvolvido 

nas aulas de Língua Portuguesa que tem por objetivos promover o desenvolvimento da 

linguagem e possibilitar práticas de leitura que despertem a produção de sentidos, a interação 

entre texto e leitor, o gosto e o prazer em ler. Este projeto nasceu pela solicitação da escola aos 

professores de Língua Portuguesa devido aos resultados insatisfatórios da escola nas 

avaliações externas, o que compromete os indicativos da unidade escolar no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Dados retirados do boletim da escola, 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

apontam que do ano de 2007 ao ano de 2013 os índices da escola progrediram, porém não 

atingiram a meta estabelecida para cada ano.  

O projeto está sendo desenvolvido em uma escola da rede pública estadual goiana, no 

município de Itapuranga-GO, que atende alunos do Ensino Fundamental II. A escola atende 

106 alunos divididos em dois períodos e conta com, aproximadamente, 08 professores. 

Segundo caracterização do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola do ano de 2014, a 

                                                           
1 Claudinei Leibntz Cardoso da Silva. Colégio Estadual Vila São José. Itapuranga-GO. Brasil. E-mail: 
leibntz2@hotmail.com. 
2 Thiago Moura Camilo. Universidade Metodista de Piracicaba/ PPGE. São Gotardo-MG. Brasil. E-mail: 
thiagocamilo3@hotmail.com. 
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unidade escolar está inserida numa comunidade de classe média e média baixa e parte das 

famílias trabalha no campo e é atendida pelos programas sociais do governo Federal e 

Estadual (Bolsa Família e Bolsa Escola).  

Nos limites deste texto, procurando atender aos objetivos do projeto, a saber, 

promover o desenvolvimento da linguagem e possibilitar práticas interativas de leitura, 

apresentaremos um momento de interlocução entre alunos do ensino fundamental II 

possibilitado pelas práticas de leitura no espaço da ‘Tenda do Saber’.  

A despeito dos aspectos teóricos, o trabalho desenvolvido assume a perspectiva 

histórico-cultural do desenvolvimento humano de Vigotski (1998, 2008), porque 

compreendemos que através do movimento de leitura, os sujeitos vão se constituindo 

mediados pelos grupos culturais com os quais interage. Por se tratar de um processo 

intersubjetivo, é nesta interlocução que os conhecimentos e aprendizagens vão sendo 

sistematizados. Por isso considerarmos com Vigotski (1998) que estudar alguma coisa no 

processo histórico significa estudá-la no processo de mudança. Também nos pautamos na 

perspectiva enunciativo-discursiva de Bakhtin (2009, 2011), por compreendermos que essa 

abordagem também possibilita a compreensão da interação verbal instaurada pela leitura, em 

suas condições concretas de produção realizadas tanto pelo professor como pelos alunos em 

sala de aula. 

 

2 Para além dos limites do texto 

 

É certo que, dependendo do referencial teórico assumido, o mesmo objeto de estudo 

pode ser classificado de diferentes formas. Vista sob este pressuposto, a concepção de texto 

não se distancia destas diversas maneiras de classificação.  

Dessa forma, partimos do pressuposto de que texto não se refere somente a uma 

sequência acabada de palavras ou frases que deve ser decodificada pelo leitor. Texto é, na 

verdade, “objeto concreto de entrecruzamento de nossos interesses. Mas sua concretude não 

quer dizer acabamento: o texto produzido completa-se na leitura” (GERALDI, 1996, p. 112). 

Dessa forma, o texto não é visto apenas como um dos lugares em que a comunicação se 

efetiva, pois a atividade verbal não se limita a ele mesmo, pelo contrário, é mediado por ele 

que a interação acontece com mais eficácia. Assim, os sentidos do texto não se encontram 
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isolados e limitados nele mesmo, mas na interlocução com o leitor e suas experiências de 

leitura. Os dois contextos, tanto do texto quanto do leitor, são cotejados e desta ação surgem 

os sentidos e a própria compreensão do texto.  

À vista disso, Koch e Elias (2012, p. 21) asseguram que “o sentido não está apenas no 

leitor, nem no texto, mas na interação autor-texto-leitor”. Sobre o resultado desta atividade 

interativa, Martins (2004, p. 33) declara que 

 

o dar sentido a um texto implica sempre levar em conta a situação desse 
texto e de seu leitor. E a noção de texto aqui também é ampliada, não mais 
fica restrita ao que está escrito, mas abre-se para englobar diferentes 
linguagens. [...] a leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto 
lido ─ seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma imagem, um acontecimento. 

(grifos da autora) 
 

Desta forma, quando se leva em conta a situação do objeto lido e de seu leitor, a noção 

de texto se estende ao que se apresenta escrito, pois possibilita uma interlocução entre eles no 

momento mesmo da ação.  

Posto isto, assumimos com Geraldi (1996), que o mais importante não é saber o tipo 

de texto mais adequado a ser utilizado em sala de aula, mas sim, saber a melhor maneira de se 

trabalhar o texto em sala para que os alunos se tornem leitores eficientes. Também não se trata 

de padronizar um gênero textual para o trabalho em sala de aula, mas possibilitar ao aluno 

uma gama de gêneros textuais cujos textos possibilitem a interlocução e, consequentemente, a 

produção de sentidos. 

Por todas estas perspectivas apresentadas, ratificamos a concepção de que  

 

o texto é lugar de interação de sujeitos sociais, os quais, dialogicamente, nele 
se constituem e são constituídos; e que, por meio de ações linguísticas e 
sociocognitivas, constroem objetos de discurso e propostas de sentido, ao 
operarem escolhas significativas entre as múltiplas formas de organização 
textual e as diversas possibilidades de seleção lexical que a língua lhes põe à 
disposição. (KOCH; ELIAS, 2012, p. 7) 

 

À vista disso, Koch e Elias (2012), tomando a concepção interacionista (dialógica) da 

linguagem, consideram os sujeitos sociais como agentes de um processo recíproco, em que, 

dialogicamente, eles se transformam, se constituem e são constituídos no lugar mesmo da 

interação, ou seja, no texto. No bojo desta questão, os sentidos do texto só serão explicitados 
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se este processo interacional for levado a cabo, pois a leitura e os sentidos de um texto não 

são únicos. Cada um dos sujeitos envolvidos dá vida ao texto lido, (re)significa-o à sua 

maneira, elabora sentidos diferentes à proporção que lê o texto, porque cada mergulho no 

texto representa voltar à superfície de uma forma diferente, com sentidos também diferentes. 

E “a qualidade (profundidade) do mergulho de um leitor num texto depende de seus 

mergulhos anteriores. Mergulho não só nas obras que leu, mas também na leitura que faz de 

sua vida” (GERALDI, 2011, 112). 

 
3 Leitura como produção de sentidos 

 

De acordo com Dascal (2006, p. 217), “o homem é um caçador de sentidos”. Esta 

caracterização da espécie humana retoma as abordagens em relação à “produção de sentidos”, 

uma vez que os sujeitos, nos processos de interlocução, fazem uso de todo o conhecimento de 

que dispõem para buscar significações dos enunciados cotejados pelos interlocutores, ou seja, 

procuram dar sentido a cada um destes enunciados para que, assim, os discursos sejam 

compreendidos e dotados de réplicas.  

Por conseguinte, neste jogo da linguagem, pode-se dizer que a compreensão e a 

produção dependem, obrigatoriamente, dos interlocutores do processo discursivo. Por isso é 

que podemos dizer que a procura ou a produção de sentidos se faz mediante a linguagem em 

funcionamento, visto que “a língua só tem existência no jogo que se joga na sociedade, na 

interlocução. E é no interior de seu funcionamento que se pode procurar estabelecer as regras 

de tal jogo” (GERALDI, 2011, p. 42). 

Numa concepção dialógica da linguagem, é fundamental contemplar as relações entre 

os sujeitos no interior do funcionamento da própria língua, uma vez que nesse processo os 

sujeitos são vistos como agentes sociais, que tem no texto o próprio lugar da interação. Neste 

contexto, não podemos considerar a leitura apenas como um exercício de decodificação de 

palavras, porque ler é  

 

apreender como se dão às relações entre as palavras na composição do 
discurso. É tarefa de sujeito crítico, humilde, determinado. [...] Implica que 
o(a) leitor(a) se adentre na intimidade do texto para apreender sua mais 
profunda significação. Quanto mais fazemos este exercício 
disciplinadamente, vencendo todo desejo de fuga da leitura, tanto mais nos 
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preparamos para tornar futuras leituras menos difíceis. (FREIRE, 1992, p. 
76) 

 

Por isso consideramos o ensino da leitura fundamental para o desenvolvimento dos 

alunos. Todavia a leitura de um texto não deve ficar presa nos seus próprios limites; pelo 

contrário, o movimento em que se instaura a leitura é dotado de cotejamento de experiências, 

de contextos e da realidade dos sujeitos inseridos neste processo interativo. Uma vez 

compreendido esse movimento, cabe então ao professor possibilitar condições concretas para 

que seus alunos leiam de forma eficiente, procurando destacar e registrar, para efeito de 

exposição e debate, aquelas ideias que lhes parecerem importantes para o avanço no 

conhecimento de um determinado assunto (SILVA, 1993). 

Com base nesta atribuição concedida ao professor, entendemos que as interlocuções 

devem considerar os registros dos alunos, as suas diferentes experiências em contextos fora 

do ambiente escolar, seus posicionamentos frente a um debate ou até mesmo suas 

interpretações de texto, as quais não precisam se referir a um processo de convergência. A 

leitura, enquanto atividade essencialmente interativa, deve levar em consideração as 

experiências e os conhecimentos de mundo dos sujeitos leitores. Por isso ela é 

 

o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 
interpretação do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento 
sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. 
Não se trata de extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por 
palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, 
antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 
proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que 
vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 
compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 
suposições feitas. (BRASIL, 1998, p. 69) 

 

Neste âmbito, nas práticas de leitura, os Parâmetros Curriculares Nacionais reforçam o 

papel ativo do leitor como construtor de sentidos, usufruindo-se de estratégias interativas 

como seleção dos textos, antecipação de algumas informações que estarão no texto, inferência 

de futuras ações a serem abordadas no texto e também verificação, comprovação das 

hipóteses elencadas no transcurso da leitura. Portanto ler é mergulhar na imaginação, nos 

sentidos produzidos a partir da interação com o texto e nos conhecimentos e experiências 

advindos das nossas relações. É, também, expandir as possibilidades de interação com 
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pessoas que nunca encontraremos frente a frente e, por interagirmos com elas, podermos 

compreender, criticar e avaliar suas formas de compreender o mundo, os objetos, as pessoas e 

suas relações. Realizar este movimento é desenvolver a leitura (GERALDI, 1996). 

Entendemos assim que a leitura, além de auxiliar na formação do leitor, facilita a 

compreensão do mundo, potencializa as interlocuções e permite a apropriação dos sentidos. 

Em específico à escola, a leitura está presente nas práticas de todas as disciplinas, 

destacando-se como uma habilidade necessária ao desenvolvimento do aluno. Consideramos, 

neste contexto, o importante papel da escola na constituição de leitores eficientes, pois ela é 

uma instituição cuja função consiste na socialização do saber sistematizado, do conhecimento 

elaborado e da cultura erudita (SAVIANI, 2005). 

Assim, entendemos que a escola é um lugar de ensino e, por isso, fundamental para o 

desenvolvimento da linguagem. Jovens e adolescentes aprenderam e continuam a aprender a 

ler pelo processo da escolarização. Isso porque esta instituição tem como função propiciar e 

possibilitar práticas eficientes de uso da linguagem que levem a criança ao mundo do 

conhecimento, da cultura. Britto (1997) considera que a função da escola deve ser a de 

garantir ao aluno o acesso à escrita e aos discursos que se organizam a partir dela, mas para 

que isso ocorra é preciso inserir o sujeito em um ambiente onde a escrita prevalece em seu 

meio. 

 
4 Leitura em movimento 
 

Reconhecendo a leitura como uma prática social determinante no desenvolvimento do 

aluno, os professores de Língua Portuguesa desenvolveram o Projeto “Leitura na Tenda” com 

o objetivo de promover o desenvolvimento da linguagem a alunos do ensino fundamental – 

anos finais e possibilitar práticas de leitura que despertem a produção de sentidos e o gosto 

pela leitura. Esse projeto tem como participantes professores de Língua Portuguesa (dois 

regentes de turma e uma auxiliar) e alunos da escola que semanalmente, em horário de aula de 

Língua Portuguesa, são convidados a ir à Tenda do Saber, instalada no pátio escolar, e 

escolher uma obra literária a partir da interlocução de outro colega.  

Neste local, os alunos que já terminaram uma leitura - ou ainda estão em processo de 

leitura – são convidados a promover o desenvolvimento da linguagem, relatando suas 

considerações parciais ou finais sobre a obra lida e os sentidos constituídos a partir da leitura 
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do texto, procurando influenciar seus interlocutores à leitura daquela obra. Esse movimento 

de que participam professor e alunos, aproxima-se do segundo princípio que Geraldi (2011) 

considera necessário recuperar da vivência de leitores, a saber: 

 

O circuito do livro: que livro estamos lendo hoje? Provavelmente aquele de 
que me falou um amigo, que já o leu ou aquele de que lemos uma resenha, 
etc. Isto é, lemos os livros de que tivemos notícia, dependendo de quem foi 
nosso informante. Parece-me que os livros fazem, [...], um circuito que passa 
por relações de vários tipos que mantemos com diferentes pessoas. 
(GERALDI, 2011, p. 98, grifos do autor)  

 

Na escola, esse mesmo circuito pode ser formado entre os alunos, permitindo que suas 

leituras sejam informadas, indicadas, influenciadas pelos próprios colegas. E uma das formas 

de início desse circuito estabelecida pela escola, foi o desenvolvimento da leitura na Tenda do 

Saber, cujas práticas de incentivo à leitura visavam ao objetivo de despertar no aluno o desejo 

de abrir o livro, manuseá-lo com expectativa, apropriar-se dele e, portanto, lê-lo por prazer. 

Para alcançar esse objetivo, os alunos procuravam fazer uma boa apresentação do livro, 

dialogavam sobre um tema relacionado à obra, liam trechos da obra em voz alta a fim de 

despertar o interesse e a curiosidade dos colegas. Sobre esta condição de incentivo à leitura, 

Petit (2008) pontua que o que atrai a atenção do aluno é o interesse profundo que os outros 

têm pelos livros, seu desejo real, seu prazer real.  

Nos limites deste texto, apresentamos o recorte de uma interlocução produzida na 

situação de leitura do texto As namoradas do meu pai, de Silvana Tavano, buscando nos 

enunciados indicadores dos sentidos em circulação – para professor e alunos – no processo 

vivido, pois são nas interações cotidianas que os sujeitos compartilham palavras. Elas 

desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento e também no 

desenvolvimento histórico da consciência como um todo. Isso porque, aponta Vigotski 

(2008), a relação que se instaura entre o pensamento e a palavra é um processo vivo, uma vez 

que o pensamento é colocado em movimento por meio das palavras. Assim, uma palavra 

desprovida de pensamento é uma coisa sem vida, e um pensamento vazio de palavras 

continua uma sombra. A relação entre um e outro não é, porém, algo de constante e 

previamente já formado: surge no curso do desenvolvimento e modifica-se também ela 

própria. 
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Em um dos momentos na ‘Tenda do Saber’, o professor solicita aos alunos que já 

tivessem lido o texto, que relatassem o enredo e expusessem suas considerações a respeito do 

mesmo. Na oportunidade, a aluna Jordana3 se dispõe a apresentar o texto lido. Em princípio, a 

aluna relata que aquele texto não fora indicado por alguém, mas mediado pelas palavras: 

 

Jordana: Eu estava na Biblioteca procurando um livro pra ler, quando eu vi 
o livro "As Namoradas do meu pai". Este título me chamou muita atenção, 
por isso resolvi pegar ele para ler. 

 

O enunciado inicial de Jordana evidencia que a palavra serviu como um elemento de 

mediação da leitura. O interesse por essa leitura não partiu da estrutura simples do livro, do 

tamanho das letras ou pelo número de páginas (se bem que preferimos narrativas longas na 

expectativa de que o enredo leve o aluno a ler para além da sala de aula), mas por uma seleção 

dos títulos disponíveis na biblioteca. Em meio a um contexto social em que a aluna se depara 

com famílias reorganizadas, o título do texto pareceu bem sugestivo e cômico, uma vez que 

seus interlocutores o acharam engraçado. Não bastaram mais que cinco palavras (as – 

namoradas – do – meu – pai) para despertar, na aluna e nos interlocutores, o desejo em 

conhecer o enredo da obra, o qual foi relatado por ela: 

 

O livro “As Namoradas do meu pai” conta a história da vida de Carol, uma 
adolescente de apenas 13 anos de idade, que já estava cansada de 
recepcionar todas as namoradas de seu pai. Sua mãe morreu quando a 
menina tinha apenas 2 meses de vida. Depois, a primeira namorada de seu 
pai foi a Cris. Carol e sua Avó gostavam muito da Cris, mas o namoro não 
durou muito tempo. Mesmo assim, Carol, Cris e sua Avó continuaram muito 
amigas. Depois da Cris, seu pai teve várias namoradas. Algumas chatas, 
outras esquisitas e outras que nem deu tempo de conhecer. Carol já estava 
muito confusa com isso tudo. Quando ela foi à festa de sua escola, um 
garoto muito lindo e mais velho que ela ficou olhando pra ela a festa toda. 
Carol foi à escola uma semana depois pra ver se encontrava o garoto. Ela e 
sua amiga Fê viram o garoto conversando com um primo da Fê. Então Fê 
foi logo para descobrir o nome do garoto e descobriu que seu apelido era 
Leo. Carol foi feliz da vida pra casa. Quando Carol chegou em sua casa, seu 
pai estava na cozinha com uma nova namorada que se chamava Lili. A Lili 
já foi logo puxando assunto com Carol e no meio da conversa Lili disse que 
tinha um filho chamado Leo. Então Carol gelou e ficou pensando: será que 
é o meu Leo? No dia seguinte, Carol foi à escola mais cedo pra ver se 
encontrava Leo. Mas quando ela chegou, ela não viu ele. Então ela resolveu 

                                                           
3 Os nomes foram alterados a fim de preservar a identidade dos sujeitos. 
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ir à biblioteca para ver se encontrava um livro de romance para ela ler. 
Quando ela estava procurando o livro, ela sentiu uma mão bem leve em seu 
ombro. Quando ela olhou para trás, era o Leo. Suas mãos gelaram e suas 
pernas ficaram bambas. Então ela disse ‘oi’ e ele a respondeu com outro 

‘oi’. Aí ela disse que era uma coincidência eles terem se encontrado lá. Leo 

logo disse que não era não, porque já fazia tempo que ele queria conhecê-la. 
Então ele a convidou para tomar um suco e eles conversaram um tempão. 
Quando ela se despediu dele, ele deu um beijo nela e aí começou um lindo 
namoro.  
Professor: E o que achou do texto? 
Jordana: Eu gostei muito dessa obra, porque mesmo tendo uns pontos 
bem divertidos, ela mostra os conflitos de uma adolescente que 
começa a conhecer o amor. 

 

Compreendemos com Geraldi (2011) que a exposição do enredo é fundamental na 

obra literária, pois é o enredo que enreda o leitor, que convida o outro a constituir sentidos a 

partir daquelas palavras. Daí possibilitar ao aluno que navegue em ‘narrativas longas’ sem 

pretensão, ao final de sua leitura, de uma atividade avaliativa, de preenchimento de fichas 

literárias, roteiros ou práticas similares. Ao final de seu relato, a aluna expõe suas 

considerações em relação ao texto. Seu enunciado produz na amiga Raquel a réplica que se segue: 

 

Raquel: Ah, eu quero ler esse livro. 
Professor: O que lhe motiva à leitura desse texto? 
Raquel: Porque a história de Carol com seu pai parece muito com a minha, 
porque eu também já perdi a minha mãe muito nova e meu pai casou outras 
vezes, mas logo separou e depois disso arrumou várias namoradas. Achei 
muito interessante essa história. Chamou minha atenção, ainda mais com 
esse título "As namoradas do meu pai". 

 

As palavras de Jordana suscitam em Raquel o interesse em ler aquele texto. Dessa 

forma, como nos diz Bakhtin (2009, p. 98), “a palavra está sempre carregada de um conteúdo 

ou de um sentido ideológico ou universal. É assim que compreendemos as palavras e somente 

reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida”. 

Bakhtin (2011) pontua ainda que tudo o que nos diz respeito chega do mundo exterior à nossa 

consciência pela boca dos outros, com sua entonação, em sua tonalidade valorativo-emocional 

Neste sentido, as palavras de Jordana serviram como elemento de mediação e promoção de 

leitura, despertando ressonâncias relativas ao contexto social de Raquel. Elas, as palavras, 

foram o produto da interação. E nesse processo, a leitura não é concebida como um ato 
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solitário, visto que o sujeito leitor está inserido em uma comunidade de leitores, onde as 

leituras são compartilhadas como experiências vividas e o percurso que nos leva até o literário 

passa por uma vontade individual e por mediações externas como é o caso do professor, dos 

colegas e amigos leitores (ROLLA, 2011). 

Nesta perspectiva, podemos afirmar com Bakhtin (2009) que a palavra foi o lugar 

comum do locutor e do interlocutor, enquanto que a situação social e o meio social das alunas 

determinaram a estrutura da enunciação. Nessa mesma direção, podemos afirmar com 

Vigotski (1998) que as palavras constituíram para as alunas, primeiramente, um meio de 

contato social entre elas. Isso se deu porque o nosso aprendizado implica uma natureza social 

distinta e um processo através do qual penetramos na vida intelectual daqueles que nos 

cercam.  

Dentro de uma concepção dialógica, compreendemos que o texto foi o local dotado de 

sentidos, o lugar de encontro entre os interlocutores, o próprio lugar de interação entre as 

alunas (KOCH, 2011). Assim, a leitura, numa perspectiva interacionista, é aquela que permite 

o diálogo entre professor e alunos, alunos e alunos mediados pelo texto, visto que o 

movimento de o sujeito abrir-se aos outros e ao mundo é a possibilidade de instauração de 

uma relação dialógica (FREIRE, 1997). Freire (1992) não relaciona o termo diálogo a 

quaisquer conversas sobre quaisquer assuntos, mas refere-se ao diálogo em que o professor 

busca uma real troca de sentidos com o aluno. Nas palavras dele: 

 

O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não 
apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um com 
o outro. O diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz ao outro. Nem é 
favor que um faz ao outro. Nem é tática manhosa, envolvente, que um usa 
para confundir o outro. Implica, ao contrário, um respeito fundamental dos 
sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não permite que se 
constitua. 
(...) Enquanto relação democrática, o diálogo é a possibilidade de que 
disponho de, abrindo-me ao pensar dos outros, não fenecer no isolamento. 
(FREIRE, 1992, p. 120) 

 

Esse diálogo a que Freire se refere não está associado ao uso da linguagem como 

forma de comunicação em que o professor faz perguntas cujas respostas representam o 

repasse de informações claras contidas no texto, mas sim à linguagem como forma de 

interação em que o aluno é levado a refletir e posicionar-se por meio de perguntas abertas. 
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Portanto, o texto não é visto apenas como um dos lugares em que a comunicação se efetiva, 

pois a atividade verbal não se limita ao próprio texto, pelo contrário, é mediado por ele que a 

interação acontece com mais eficácia. 

 

5 Considerações 

 

Escola é lugar de ensino. Consideramos ler e escrever atividades sociais que se 

aprendem na escola ao mesmo tempo em que se aprendem os conhecimentos relevantes da 

história humana. Neste sentido, aprender a ler e escrever é inserir o sujeito no mundo do 

conhecimento, no mundo da cultura. 

Nos limites deste texto, destacamos um momento de interlocução entre alunas 

possibilitado pela leitura do texto As namoradas do meu pai, de Silvana Tavano. Os dados 

produzidos evidenciam a importância da leitura no contexto escolar, possibilitando que os 

sujeitos ultrapassem a superficialidade do texto e entre em diálogo não só com o próprio 

texto, mas com os sujeitos à sua volta, construindo redes de relações sobre as quais possam se 

posicionar e influenciar novas leituras. 

Neste contexto, identificamos que o texto foi o lugar de encontro entre os sujeitos e a 

leitura um potencial para as interlocuções, pois são nas interações cotidianas que os sujeitos 

compartilham palavras, as quais servem de ligação entre o locutor e o interlocutor. No que 

tange à perspectiva dialógica de Bakhtin, Fontana (2005, p. 25) expõe que “a palavra revela-

se sempre múltipla e inter-individual. Na dinâmica das trocas verbais, os interlocutores 

incorporam, articulam, contestam, recusam as vozes que compõem o contexto dos enunciados 

que produzem”. Nesse movimento, ler significa ir para além do reconhecimento de um 

código, significa produzir sentidos e interagir com o texto e com os outros à sua volta. E esse 

processo só se efetiva quando se lê por prazer, sem pretensão de uma atividade escolar, como 

um resumo, uma ficha literária ou uma prova.  
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LETRAMENTO LITERÁRIO E CÍRCULOS DE LEITURA NA ESCOLA 
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RESUMO: Para aprimorar o letramento literário na escola, consideramos importante, o 
círculo de leitura, proposto por Cosson (2014). Esta dinâmica de apresentar o texto literário ao 
aluno tem como objetivo desenvolver competências linguísticas, de fruição na leitura, da arte 
de falar em público, argumentar, liderar, exemplificar, registrar, se relacionar com o outro. 
Exemplificaremos esta proposta com projeto intitulado �Sarau literário: A magia das 
palavras�. Este projeto visa destacar a arte da palavra como cultura, já que esta constrói a 
identidade do ser humano e a integração entre escola e comunidade, enfatizando a arte e 
resgatando o prazer da leitura literária. 
 
Palavras-chaves: Letramento Literário. Círculo de leitura. Sarau Literário. 
 

 
1. Introdução 

 

A sociedade atual se caracteriza pelo grande acesso à informação através da tecnologia 

e modernidade, neste sentido a leitura e a escrita são elementos fundamentais para a inserção 

do indivíduo no mundo sociocultural, pois são habilidades imprescindíveis para se 

acompanhar a evolução contínua do conhecimento e refletir sobre ela, a fim de que exerça sua 

cidadania.  

Nesse sentido, a escola pública brasileira tem um grande desafio: garantir aos alunos o 

domínio da leitura e da escrita, para que façam seu uso nas diversas práticas sociais que a vida 

moderna oferece. Este uso é o que denominamos de letramento. Contudo, verifica-se através 

de resultados das provas do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), do 

SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e do INAF (Indicador Nacional 

de Alfabetismo Funcional), um baixo desempenho nacional, no que tange à leitura e 

interpretação de textos. Isto tem gerado grandes discussões nos meios educacionais, 

acadêmicos e governamentais. 

                                                           
1 Mestranda do curso Mestrado Profissional em Letras � Profletras, da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU). Professora da rede pública estadual de Goiás. Brasil E-mail: cleoprojovem@hotmail.com .  
2 Mestranda do curso Mestrado Profissional em Letras � Profletras, da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU). Professora da rede pública estadual de Goiás. Brasil E-mail: dalmabarros2@hotmail.com . 
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Para melhorar o desempenho dos alunos no tocante à leitura e interpretação de textos, 

desenvolvendo sua competência discursiva essencial para o exercício da cidadania, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs/2009) preceituam a utilização do texto enquanto 

objeto de ensino, através do estudo da diversidade de gêneros em Língua Portuguesa e 

Literatura do Ensino Fundamental.  

Além disso, demonstram que a literatura ocupa um papel relevante no domínio da 

leitura e escrita, a partir da própria literatura. Assim, compreende-se o letramento literário 

como “[...] o processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos” 

(PAULINO; COSSON, 2009, p. 67). Dessa forma, o letramento literário exige da escola “um 

tratamento diferenciado que enfatize a experiência da literatura” (SOUZA e COSSON, 

p.101). 

 Para se alcançar níveis de letramento literário na escola, a leitura literária tem que ser 

constante nas práticas escolares. É importante também, que se estabeleçam critérios de 

seleção das obras literárias trabalhadas em sala, como também, que se priorize uma boa 

metodologia de ensino, ou seja, o modo como a leitura está sendo valorizada e direcionada 

pelos professores e realizada pelos alunos. Sendo assim, optamos por apresentar a leitura 

literária na escola pública, na qual trabalhamos, através de círculos de leitura, que muito tem 

contribuído para uma leitura literária prazerosa e eficiente, elevando os índices das avaliações 

externas, no que tange a leitura.  

 

2 Algumas discussões teóricas 

2.1 Letramento literário 

 

Freire (1989) leciona sobre a importância do ato de ler, conceituando que a leitura de 

mundo precede a leitura da palavra, ou seja, para ele a leitura de mundo é essencial para se 

compreender a relevância do ato de ler e escrever, através de uma prática consciente e crítica. 

Dessa forma, a leitura e a escrita têm sido objeto de estudo de vários pesquisadores, no 

que tange às práticas destas no processo de letramento, ou seja, aos usos que fazemos delas 

em nossas práticas sociais. Assim, podemos compreender o termo letramento através da 

definição de Soares (2004, p. 14) como “o desenvolvimento e habilidades de uso desse 

sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita”.  



 

 

1057 

No mesmo sentido aduz Magalhães (2012, p.19) no que concerne à definição de 

letramento. Para ela o letramento refere-se “à prática social da língua escrita, o que inclui 

processos sociais da leitura e da escrita”, ou seja, esta autora também compreende o 

letramento como práticas sociais do uso da leitura e escrita.  

Para Kleiman (2005), o termo letramento surgiu “[...] para se referir a um conjunto de 

práticas de uso da escrita que vinham modificando profundamente a sociedade, mais amplo 

do que as práticas escolares de uso da escrita, incluindo-as, porém.” (2005. p. 21-22) Nessa 

perspectiva, a escola tem um papel fundamental na formação dessas práticas, tendo em vista 

que foi delegada a ela a formação de leitores, como ressalta Soares “a sociedade delega a 

responsabilidade de prover as novas gerações das habilidades, conhecimentos, crenças, 

valores e atitudes considerados essenciais à formação de todo e qualquer cidadão” (2001, p. 

84). 

De acordo com Queirós (2012), a leitura é libertadora, assim reforça o papel da escola 

enquanto agente de letramento. Para o autor a educação é um “processo de confirmar ao outro 

sua liberdade para escolher seu destino”. (2012, p. 85) Neste ínterim, entende a literatura 

como condição para a qualidade da educação, haja vista que “estabelece um encontro com o 

sujeito em sua inteireza, permitindo ao leitor tomar da sua palavra e dizer-se” (2012, p.86). A 

leitura literária traz ao leitor uma liberdade de mostrar o seu eu interior, através da relação 

fantasia e realidade, educando-a não somente intelectualmente, mas também através de sua 

sensibilidade. Nesta perspectiva, surgiu o termo letramento literário para se referir às práticas 

de leitura e escrita no contexto da literatura.  

Assim, a nova nomenclatura refere-se às práticas de leitura que visam ressaltar a 

importância da leitura literária como prática social, sem descartar seu cunho artístico, 

promovendo no leitor ascensão de expectador para um efetivo leitor literário. 

Para Paulino (2013) o letramento literário vai além do letramento funcional, com 

habilidades de leitura de textos básicos para vida diária, trata-se da experiência estética no 

processo da formação da identidade do leitor. “A formação de um leitor literário significa a 

formação de um leitor que saiba escolher suas leituras, que aprecie construções e 

significações verbais de cunho artístico, que faça disso parte de seus fazeres e prazeres”. 

(2013, p.19) 
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Souza e Cosson diferenciam o letramento literário dos outros tipos de letramento, na 

seguinte perspectiva: 

 

Em primeiro lugar, o letramento literário é diferente dos outros tipos de 
letramento porque a literatura ocupa um lugar único em relação à linguagem, 
ou seja, cabe à literatura “[...] tornar o mundo compreensível transformando 
a sua materialidade em palavras de cores, odores, sabores e formas 
intensamente humanas” (COSSON, 2009, p. 17). Depois, o letramento feito 
com textos literários proporciona um modo privilegiado de inserção no 
mundo da escrita, posto que conduz ao domínio da palavra a partir dela 
mesma. (2011, p.102) 

 

Deste modo, podemos compreender o termo letramento literário, (SOUZA e 

COSSON, 2011) como parte integrante dessa expansão plural do uso do termo letramento, ou 

seja, como um dos usos sociais da escrita. Contudo, o letramento literário é um tipo de 

letramento singular por ter uma relação diferenciada com a escrita; esta relação envolve não 

só o uso social da escrita, mas também o seu efetivo domínio na escola e na sociedade através 

da própria palavra, sendo utilizada, numa perspectiva estética, a fim de promover uma 

comunidade de leitores (COSSON, 2009).  

O trabalho com obras literárias, na perspectiva do letramento, evidencia o 

estabelecimento de relações entre o leitor e a obra, criando reflexões, conhecimentos e os 

compartilhando com a comunidade, ou seja, tornando-se um leitor ativo e crítico que reflete 

seus saberes na sociedade. 

Paulino (2013, p.23) ressalta a leitura literária através de sua prática social “O 

letramento literário como outros tipos de letramento, continua sendo uma apropriação pessoal 

de práticas sociais de leitura e escrita, que não se reduzem à escola, embora passem por ela.” 

Todavia, não descarta a relevância da escola no processo de o letramento literário, pois 

compreende o letramento literário como “[...] o processo de apropriação da literatura enquanto 

construção literária de sentidos” (PAULINO e COSSON, 2009, p. 67).  

Entendemos, assim como Cosson (2009), que a literatura deve ser escolarizada. 

Entretanto, o referido autor nos faz refletir sobre o modo como essa escolarização tem 

acontecido na escola básica:  

 

[...] devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, 
como tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a 
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escola deve ou não escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda 
Soares, mas sim como fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem 
transformá-la em um simulacro de si mesma que mais nega do que confirma 
seu poder de humanização. (COSSON, 2009, p. 23) 

 

Desta forma, para que a escolarização da literatura cumpra seu papel humanizador é 

necessário que seja edificada a partir dos mecanismos que a escola utiliza para desenvolver a 

proficiência da leitura literária, mecanismos nos quais devem priorizar a leitura literária como 

construção de sentidos. 

 

2.2 Círculo de leitura 

 

Círculo de leitura é uma prática de leitura coletiva, que promove o “estabelecimento de 

uma comunidade de leitores na qual se respeitem a circulação dos textos e as possíveis 

dificuldades de respostas à leitura deles” (PAULINO; COSSON, 2009, p.74), visto que “o ato 

físico de ler pode ser até solitário, mas nunca deixa de ser solidário”. (COSSON, 2009, p.27). 

Cosson procura esclarecer teoricamente o que vem a ser uma comunidade de leitores, 

para tanto, cita a posição de Fish (1995) de que “não há nem leitor nem texto fora das 

convenções de uma comunidade, que só podemos pensar em nós mesmos e aos textos a partir 

e dentro de uma comunidade interpretativa.” Compreendendo que nos constituímos leitores 

por meio de nossa participação nessa comunidade. (COSSON, 2014, p. 137) 

Também apresenta o conceito de comunidade de leitores de Chartier (1999), qual seja 

“é um espaço de atualização, por conseguinte também de definição e transformação, das 

regras e convenções da leitura. Uma forma de interação social por meio da qual as práticas de 

leitura ganham a especificidade e concreticidade dos gestos, espaços e hábitos.” Assim, 

propõe alicerçado na teoria do polissistema de Even-Zohar que “uma comunidade de leitores 

é definida pelos leitores enquanto indivíduos que, reunidos em conjunto, interagem entre si e 

se identificam em seus interesses e objetivos em torno da leitura”, reforçando que a leitura a 

despeito de ser um ato solitário, é também um ato solidário, pois “a leitura como um todo é 

sempre social”. (COSSON, 2014, p. 138-139) 

Para o autor, o círculo de leitura é uma prática privilegiada de grupos de leitores que 

se reconhecem como parte integrante de uma comunidade específica de leitores. Assim, 

apresenta três pontos relevantes da leitura em grupo: 1º - “o caráter social da interpretação dos 
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textos” e a apropriação e manipulação do repertório “com um grau maior de consciência”. 2º - 

“a leitura em grupo estreita os laços sociais, reforça identidades e a solidariedade entre as 

pessoas”. 3º - “os círculos de leitura possuem um caráter formativo”. (COSSON, 2014, p. 

139) 

Cosson sintetiza e organiza uma proposta de círculo de leitura, consubstanciada pelas 

comunidades de leitores e letramento literário. Primeiramente, ele define círculo de leitura 

como “um grupo de pessoas que se reúnem em uma série de encontros para discutir a leitura 

de uma obra”. Em seguida, distingue três diferentes tipos de círculo de leitura – o círculo 

estruturado que “obedece a uma estrutura previamente estabelecida com papéis definidos para 

cada integrante e um roteiro para guiar as discussões, além de atividades de registro antes e 

depois da discussão”; o círculo semiestruturado que “não possui propriamente um roteiro, 

mas sim orientações que servem para guiar os leitores”; no círculo aberto e não estruturado 

“[...] não há regras a serem seguidas a não ser que o encontro seja para falar do texto lido.” 

Este modelo é bem similar a um clube de literatura. O autor destaca que na escola, os círculos 

devem começar estruturados, para depois passarem a semiestruturados e por fim, chegarem 

aos círculos abertos, pois essa progressão é um processo de aprendizagem da leitura 

compartilhada. Assim, do ponto de vista do letramento literário, cada círculo possui vantagens 

e desvantagens. (COSSON, 2014, p. 157-159) 

O autor preceitua que para um círculo ser bem sucedido é necessário que haja uma 

preparação, ou seja, uma organização. Para tanto, são imprescindíveis: a seleção dos textos, a 

disposição dos participantes e a sistematização das atividades. No tocante à seleção dos textos 

é importante salientar que ela obedece dois princípios: 1º - “não há um texto ideal para 

círculos de leitura, mas sim textos adequados àquela comunidade de leitores”; 2º - “os textos 

devem ser escolhidos pelos participantes”, na escola, o professor seleciona uma lista de textos 

de acordo com os objetivos que deseja alcançar, e os alunos fazem sua escolha a partir desta 

lista. No que se refere à disposição dos leitores, o autor ressalta que para haver interesse no 

leitor é necessário que ele esteja preparado para as discussões, assim é necessário conhecer a 

história do leitor no que se refere às suas experiências literárias, bem como promover uma 

motivação à obra que será lida, no caso da escola, o professor pode ensinar o procedimento 

dos círculos de leitura, por meio da modelagem. Por fim, a sistematização das atividades 

refere-se à organização que um círculo de leitura precisa ter para poder funcionar, tais como o 
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calendário, os locais dos encontros, os papeis de cada participante, as regras de convivência. 

(COSSON, 2014, p.160-161) 

As atividades de leitura possuem três fases: o ato de ler, o compartilhamento e o 

registro. O primeiro refere-se ao “encontro inalienável do leitor com a obra” que pode ocorrer 

de forma solitária e de forma coletiva. Já o segundo compreende duas fases – a preparação 

para a discussão (anotações de impressões sobre o texto) e a discussão propriamente dita (“é o 

diálogo fundante da leitura”, ou seja, é o debate sobre a obra lida.). A terceira fase refere-se ao 

registro que é o “momento em que os participantes refletem sobre o modo como estão lendo e 

o funcionamento do grupo, assim como sobre a obra e a leitura compartilhada”, estes registros 

podem ocorrer de formas variadas, desde diários de leitura, até as fichas de função, bem como 

atividades performáticas como peças teatrais, sarau, etc. que podem ser utilizados como 

avaliação para os círculos de leitura institucionais, combinados com o recurso da 

autoavaliação, tendo em vista que a literatura deve ser vista como uma experiência e não 

como um conteúdo a ser avaliado. (COSSON, 2014, p.168-171). 

O autor ressalta, ainda, que os passos listados não são prescritivos, mas tão somente, 

exemplificativo. Assim, conclui que “ler não tem contraindicação, porque é o que nos faz 

humano”, ler em uma comunidade de leitores é, portanto, reconhecer nosso lugar enquanto 

membros desta comunidade. 

Em virtude do exposto, concluímos que círculos de leitura, como alternativa para as 

aulas de leitura literária são eficientes para avançar em níveis de letramento literário tanto na 

escola, quanto fora dela.  

 

3 Uma proposta para círculos de leitura na escola 

 

PROJETO: SARAU LITERÁRIO “A MAGIA DAS PALAVRAS” 

 

Justificativa: Este projeto visa destacar a cultura, já que esta constrói a identidade do ser 

humano. O Sarau Literário ressalta a arte da palavra como cultura. Embora as declamações de 

poemas sejam mais evidenciadas no sarau, o evento não é apenas um recital, mas foca a arte 

da palavra como um todo: declamação, leitura de textos de memórias e crônicas, música, 

dança e teatro. O projeto tem como justificativa a proposta educacional a aplicação ao estudo 
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da leitura, a valorização do aluno nos aspectos físico, artístico e moral. Visa também o 

trabalho em equipe, o companheirismo, a confiança, a atitude, o estudo, a prática da arte de 

ler, declamar e ao desenvolvimento de um método de trabalho que se preocupa, sempre, com 

a motivação e estímulo dos alunos, buscando uma formação correta e consciente dos alunos, 

abordando questões sociais, voltadas à cidadania. Em suma, o projeto visa à integração entre a 

escola e a comunidade escolar enfatizando a arte e resgatando os valores morais através de 

círculos de leitura. 

 

Objetivo geral: Avançar em níveis de letramento literário através da leitura literária na escola, 

através de círculos de leitura. 

 

Objetivos específicos: Ampliar o repertório literário dos alunos através da leitura; ler e 

interpretar textos dramaticamente; recitar poemas; aprender a conviver em grupo, interagindo 

em atividades coletivas; desenvolver a autoconfiança e a capacidade de iniciativa dos alunos; 

saber expressar-se com o corpo e com a face; encenar quadros teatrais; integrar alunos, 

professores e comunidade na unidade escolar. 

 

Etapas a serem trilhadas: 

1ª etapa: Escolha do autor e seleção de poemas e textos por série/turma: Neste momento é 

hora de pesquisar e atualizar os acontecimentos literários do ano em curso, como também, 

ouvir os gostos literários dos alunos. No início do ano letivo, através de um encontro entre 

professores de língua portuguesa e alunos representantes das turmas da escola, faça uma 

votação para escolher qual autor (a) será homenageado (a) no sarau e que terão seus poemas e 

textos estudados em círculos de leitura durante o semestre. Em seguida, apenas professores de 

língua portuguesa, selecionam os poemas e textos de acordo com os objetivos de leitura 

literária a serem alcançados por série/turma.  

 

 2ª etapa: Leitura e interpretação dos poemas e textos selecionados: Esse compartilhamento 

acontece quando os alunos, divididos em grupos, discutem o que leram em círculos de leitura. 

Estudam-se diversos textos e poemas selecionados pelos professores a fim de desenvolver as 

habilidades que o letramento literário oferece através da leitura sistematizada de textos 
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literários, tais como, leitura silenciosa e oral, debates e conversa informal e registros escritos 

das atividades realizadas. O professor não pode abrir mão dos registros escritos, pois através 

deles, ficará mais fácil avaliar o andamento e aprimoramento das práticas de leitura literária 

em círculos de leitura na escola.    

 

3ª etapa: Escolha dos poemas e textos a serem apresentados: Após alguns meses de estudo de 

poemas e textos do autor escolhido para aquele semestre, em círculos de leitura, chega o 

momento de selecionar os textos e poemas que os alunos mais gostaram para a realização do 

sarau. Nesta etapa, as seleções não ficam a mercê apenas de textos e poemas apresentados 

pelo professor, pois os alunos já se encontram tão motivados que eles mesmos buscam 

incrementar as apresentações com pesquisas e leitura extaclasse.  

 

4ª etapa: Ensaios para o melhor desempenho dos alunos: Ultrapassando os limites da sala de 

aula, é hora de ensaiar as apresentações. Os ensaios ocorrem em contra turno, com ajuda de 

todas as pessoas que trabalham na escola. Além de apresentações de declamação de poemas, 

os alunos ensaiam teatros, danças e músicas. 

 

5ª etapa: Ornamentação e decoração do salão: Todos os alunos e funcionários da escola são 

convidados para ornamentação e decoração do salão em contra turno. Cabe ao professor 

dividir as tarefas e o tempo para não haver tumulto desnecessário nesta ocasião, haja vista 

que, alguns alunos ainda estarão em fase de ensaio.  

 

6ª etapa: Culminância do projeto: Fazer uma grande festa, com convites e cartazes para a 

culminância dos círculos de leitura, como culminância do projeto Sarau literário: A magia das 

palavras, onde toda a comunidade é convidada, tendo como convidados especiais, os pais dos 

alunos.  

 

4 Considerações finais  

 

Cosson (2014) afirma que os círculos de leitura promovem o hábito de ler, a formação 

do leitor e a leitura literária, assim possui uma amplitude que vai além da escola. Também 
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conclui que “ler não tem contraindicação, porque é o que nos faz humano”, ler em uma 

comunidade de leitores é, portanto, reconhecer nosso lugar enquanto membros desta 

comunidade.  

Na escola, os círculos de leitura tem encontrado campo fértil para a leitura de textos 

literários, principalmente, quando estes estão ligados a projetos mais amplos, como 

exemplificado neste artigo o projeto SARAU LITERÁRIO: A MAGIA DAS PALAVRAS, 

realizado há cinco anos em uma escola da rede pública, na cidade de Rio Verde, Goiás.  

No que tange aos resultados obtidos durante este período de realização dos círculos de 

leitura, nesta escola da rede pública, temos observado que a cada ano, há uma evolução no 

processo de letramento literário, havendo sempre uma superação de nossas expectativas 

enquanto professores de Língua Portuguesa, comprovados pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) que saltou de 3.4 em 2007 para 5.1 neste ano de 2014. 
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MEMÓRIA RADIOATIVA: DIÁLOGOS ENTRE FICÇÃO E REALIDADE EM 

NARRATIVAS SOBRE O ACIDENTE COM O CÉSIO-137 EM GOIÂNIA 

 
 

Isaias Martins de SOUZA (UEG)1 
Orientador: Profº. Drº. Ademir Luiz da SILVA (UEG)2 

 
 

RESUMO: Sabendo que a Literatura, a História e o Jornalismo têm como fonte a realidade, 
de onde extraem a substância para os mais variados modos de narrar, este trabalho tem por 
objetivo identificar pontos de aproximação e distanciamento entre estas três áreas. Pela 
análise de duas obras de gêneros estéticos diferentes, mas que abordam o mesmo tema (o 
acidente radiológico com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em setembro de 1987), pretende-
se discutir os intercruzamentos possíveis entre elas ao promoverem uma recuperação de 
memórias coletivas e individuais, bem como observar como estas memórias são filtradas via 
literatura e via jornalismo. As obras que compõem o corpus do trabalho são: A menina que 
comeu césio, romance-reportagem, do repórter-escritor Fernando Pinto e Sobreviventes do 
Césio: 20 anos depois, obra de caráter historiográfico da jornalista Carla Lacerda. Para um 
embasamento teórico adequado recorremo-nos a teóricos e críticos dessas três áreas do saber.  
 
Palavras-chave: Literatura; História; Jornalismo; Memória; Césio-137. 
 
 
1. Introdução  

 

Considerando a intensa discussão que se tem feito nas últimas décadas sobre as 

relações possíveis entre Literatura, História e Jornalismo, por meio de estudos 

interdisciplinares, pretende-se aqui identificar aproximações e distanciamentos entre duas 

obras que buscam uma recuperação de memórias (coletivas e individuais) sobre o acidente 

radiológico com o Césio-137, ocorrido em Goiânia no segundo domingo de setembro de 

1987, bem como os liames entre memória filtrada via literatura e memória filtrada via 

jornalismo.  

O corpus definido para este trabalho consiste do romance-reportagem A menina que 

comeu Césio, do repórter-escritor Fernando Pinto, publicada em 1987. O autor, apoiando-se 

1 Graduado em Letras pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Pós-graduado em História Cultural: 
Imaginário, identidades e narrativas pela Faculdade de História da UFG. Discente do programa de mestrado 
interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias (UEG). Correio eletrônico: isaias.msouza@hotmail.com 
2  Doutor em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e professor na Universidade Estadual de Goiás 
(UEG). Docente do programa de mestrado interdisciplinar Territórios e Expressões Culturais no Cerrado. Pós-
doutor em Poéticas Visuais e Processos de Criação. Correio eletrônico: ademir.hist@bol.com.br   
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nas experiências vividas ao cobrir o acidente radiológico em Goiânia e em pesquisas 

adicionais, como repórter do Correio Braziliense, elabora esse gênero fronteiriço, constituído 

por fatos e emoldurado pela ficção. A segunda obra é Sobreviventes do Césio: 20 anos depois, 

da jornalista Carla Lacerda, publicada em 2007. Carla Lacerda, a partir dos relatos de vinte 

sobreviventes do acidente, elabora um livro para registrar historicamente essas memórias de 

vinte anos atrás. 

A fim de substanciar a análise aqui proposta, buscou-se trabalhos que pudessem 

apresentar informações teóricas sobre os aspectos estruturante dos discursos literário e do 

jornalístico. Além do mais, são elencados autores que dialogam com uma proposta de 

investigação interdisciplinar da narrativa e o caráter relativo das lembranças, aproximando, 

assim, dos pressupostos teórico-metodológicos da História Cultural. Como a reflexão não 

recai meramente sobre elementos técnicos de uma narrativa, mas sim sobre o desafiante 

trabalho de recuperar memórias, tentaremos demonstrar as falhas e contradições que ocorrem 

ao longo desse processo.  

Tais problemas ocorrem porque “a ‘matéria-prima’ da recordação não aflora em 

estado puro na linguagem do falante que lembra; ela é tratada, às vezes estilizada, pelo ponto 

de vista cultural e ideológico do grupo em que o sujeito está situado” (BARTLETT apud 

BOSI, 2007, p. 64). Assim, aquele que recorre à sua memória o faz atentando-se para detalhes 

que em outros relatos não figuraram e, ao mesmo tempo, promovendo apagamentos (parciais 

ou totais) de tantos outros detalhes. A história que ora se conta não é fruto de um reviver, mas 

sim de um refazer, logo, passível de contradições surpreendentes. Parafraseando Ecléa Bosi, 

pode-se dizer que não se conta duas vezes a mesma história, ou seja, não se conta da mesma 

maneira uma história. 

 

2. Na fronteira entre ficções e reportagens 

 

As produções: literária e histórica, não raramente, são temas de pertinazes debates que 

procuram discutir os limites, por vezes muito tênues, entre um campo do saber e outro. 

Decidindo não adentrar as veredas da radicalidade que procuram apresentar a ficção e a 

historiografia como possibilidades excludentes, quando do tratamento dos mesmos temas, 

pretende-se destacar aqui, numa perspectiva interdisciplinar e por meio de análise desapegada 
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de preconceitos (no sentido pejorativo do vocábulo), que é possível identificar correlações 

inevitáveis e riquíssimas entre ambas.  

Embora tal interpenetração tenha sido, nas últimas décadas, ressaltada por estudiosos 

dos dois campos do saber, o crítico literário Antoine de Compagnon, chama a atenção para se 

lançar um olhar ao passado. Ele destaca uma reflexão que fora publicada em 1862 no Journal 

des Goncourt: “‘A história é um romance que foi; o romance é a história que poderia ter 

sido’” (COMPAGNON, 2006, p. 223). Esse mesmo autor, afirma que “A história é uma 

construção” narrativa, por isso “faz parte da literatura” e assevera que “A objetividade ou a 

transcendência da história é uma miragem pois o historiador está engajado nos discursos 

através dos quais ele constrói o objeto histórico” (idem). 

Ao debater Literatura e história na América Latina, o crítico Alfredo Bosi afirma ser 

inevitável a aproximação entre a narrativa literária e a histórica, uma vez que os elementos 

estruturais desta são a todo momento utilizados por aquela. Ele destaca que “Tanto a prosa do 

historiador quanto a prosa do narrador têm que se valer dos signos, têm que se valer das 

metáforas, têm que se valer daquilo que há de mais profundo e primeiro, que é o próprio uso 

da linguagem. Daí, a distinção e a união” (BOSI, 2001, p. 138).  

Reforçando o mesmo entendimento, Antonio Candido, trata, em Literatura e 

sociedade das convergências entre Literatura e História, entre outras interdisciplinaridades. 

Exemplificando com a epopeia Caramuru, o crítico mostra como o contexto histórico fora 

tratado em seu interior, com mais, ou menos, fidelidade. Antonio Candido alerta que, seja a 

análise da obra ou do contexto ao qual ela se refere, não pode ser feita dissociadamente, mas 

sim buscando a fusão entre o texto e o contexto. Sobre a cisão entre Literatura e Sociologia, 

bem como entre aquela e a Antropologia ou a História o autor afirma que 

 
Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas 
visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto 
numa interpretação dialeticamente íntegra [...] Sabemos, ainda, que o 
externo (no caso, o social [bem como o histórico]) importa, não como causa, 
nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel 
na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno (CANDIDO, 
2006, p. 13-14). 
 

É oportuno destacar que posicionamento semelhante pode ser notado por parte de 

historiadores, como se nota na afirmação revolucionária do historiador estadunidense Hayden 
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White, ele diz que “os historiadores se valeriam das mesmas estratégias tropológicas das 

narrativas usadas pelos romancistas ou poetas: metáfora, metonímia, ironia, sinédoque” 

(WHITE apud PESAVENTO, 2003, p. 35).  

A recuperação de memórias a partir dessa ótica interdisciplinar torna-se relevante, na 

medida em que se considera que uma narrativa literária metaficcional tem sempre como 

referência básica acontecimentos históricos, ao passo que uma narrativa histórica apresenta 

(muito ou pouco) marcas de subjetividade ou comprometimentos ideológicos. Os ares de 

historicidade na produção literária também se justificam quando se observa que o autor de 

uma metaficção historiográfica, quase sempre, inevitavelmente, evoca sua experiência pessoal 

para corroborar as justificativas que operam a favor da verossimilhança. A professora Júnia 

Regina de Faria Barreto, pesquisadora da obra do escritor francês Victor Hugo, a respeito do 

diálogo entre Literatura e História, na obra desse escritor, destaca que  

 
A literatura e o real interpenetravam-se [...] [e] o processo da escritura do 
texto é desencadeado a partir de algumas experiências vividas na própria 
realidade do autor e transpostas para a pretensa realidade da ficção, 
colocando o tempo e a linguagem da narrativa ao serviço desse contexto 
(BARRETO, 2010, p. 36, 40-41). 
 

Didático é também o trabalho elaborado pelo professor Eliézer Cardoso de Oliveira 

que, fazendo uso das teorias e metodologias da História Cultural, elabora Estética da 

Catástrofe: Cultura e Sensibilidades. Nesse trabalho o autor discute como a catástrofe com o 

Césio-137 acabou gerando a produção de variados trabalhos artísticos e de grande beleza 

estética. Em um dos capítulos, “Romance-catástrofe: quando o horror excita”, o autor utiliza 

como exemplo, inclusive, o romance A menina que comeu césio, do repórter-jornalista 

Fernando Pinto. A propósito do intercruzamento entre literatura e história o professor Eliézer 

Cardoso de Oliveira afirma que 

 

A grande especificidade das obras sobre catástrofe é o fato de trabalharem 
um acontecimento histórico sob a forma de ficção. Neste sentido, elas não 
são nem História, nem ficção pura: estão no meio caminho entre ambas [..] 
(CARDOSO, 2008, p. 57 - 58). 

 
Nas duas obras analisadas neste artigo (o romance-reportagem de Fernando Pinto e as 

vinte entrevistas feitas pela jornalista Carla Lacerda) percebe-se que a abordagem histórica do 

acidente radiológico com o Césio-137 ocorre a partir de uma perspectiva das sensibilidades. 
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Esse enfoque, muito caro à História Cultural, é marcado por se voltar para as histórias 

individuais, as sensações, emoções e subjetividades das pessoas (principalmente as 

subalternas). Segundo Sandra Jathay Pesavento, 

 

É a partir da experiência histórica pessoal que se resgatam emoções, 
sentimentos, idéias, temores ou desejos, o que não implica abandonar a 
perspectiva de que essa tradução sensível da realidade seja historicizada e 
socializada para os homens de uma determinada época. Os homens 
aprendem a sentir e a pensar, ou seja, a traduzir o mundo em razões e 
sentimentos (PESAVENTO, 2003, p. 57). 
 

Dessa forma, o maior acidente radiológico urbano do mundo é apresentado, nessas 

narrativas, pelos olhares desses indivíduos e não a partir de uma abordagem generalizante.  

 

3. A menina que comeu césio 

 

A análise que se propõe, ainda que panorâmica, do romance-reportagem, A menina 

que comeu césio, do repórter-escritor Fernando Pinto, não apresenta qualquer exclusão entre 

os dois discursos que o estrutura, pelo contrário, tendo como pressuposto a 

interdisciplinaridade proposta pela História Cultural, o foco centra-se na linguagem, ou 

melhor, no diálogo criado pelo discurso literário e pelo jornalístico. 

Para tanto, tonam-se indispensáveis as reflexões sobre esse encontro, elaboradas pelo 

professor Rildo Cosson, ao destacar que  

 

É preciso, então, que se leia e se critique o romance-reportagem a partir do 
que ele é: o resultado do encontro de dois discursos distintos, o literário e o 
jornalístico, ou talvez, até com maior propriedade, o produto de fronteiras e 
de paralelos que, em uma fusão particular, confirma sua especificidade de 
gênero narrativo independente ao declarar-se diferente do jornalismo e da 
literatura pelas semelhanças que cultiva com o romance e com a reportagem 
(COSSON, 2001, p. 80-81). 
 

Pela mesma ótica, observa a ambiguidade do gênero, Neila Bianchin em Romance-

reportagem: onde a semelhança não é mera coincidência: “Ambíguo porque, partindo da 

reportagem, ele se faz romance. Feito romance, ele não perde a condição de ser também 

reportagem” (BIANCHIN, 1997, p. 136).  
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Crê-se conveniente observarmos que esse gênero fronteiriço nasce no cenário cultural 

brasileiro a partir de algumas influências que reportam à década de 1960, tendo o seu apogeu 

na década seguinte. Para não nos determos em demasia nessa observação, cumpre destacar 

apenas que, por um lado, o romance-reportagem, recebe influência direta do romance de não-

ficção, que, por sua vez era a expressão da proposta do Novo Jornalismo norte-americano. 

Sobre essa justificativa para o surgimento do romance-reportagem observa Rildo Cosson: 

“Tal explicação vê no romance-reportagem o resultado da adoção de um modelo literário 

norte-americano, mais precisamente o romance de não-ficção (nonfiction novel), o qual teria 

sido inaugurado nos Estados Unidos por Truman Capote” (2001, p.18). 

O Novo Jornalismo consistia em alargar os limites do texto jornalístico a fim de 

alcançar vários aspectos próprios da narrativa literária. O marco inicial é estabelecido pelo 

escritor Truman Capote, ao lançar em 1966 In cold blood (A sangue frio), romance não-

ficcional sobre o assassinato brutal de toda uma família nos Estados Unidos.  

Por outro lado, vale ressaltar que estudiosos do romance-reportagem apontam a 

censura imposta pelo Golpe Militar de 1964 como responsável pela consolidação desse 

gênero, como afirma Neila Bianchin: 

 
O aprisionamento da imprensa levou muitos escritores e também jornalistas 
e usarem a literatura, menos vigiada, como válvula de escape. 
[...] 
Inúmeros foram os romances e contos editados na década de 1970 que 
tentaram, de uma forma ou de outra, contar a história que estava sendo 
sonegada (1997, p. 30). 

 
Embora seja possível identificar outras explicações para o surgimento e consolidação 

do romance-reportagem, não vemos como imprescindível apresentá-las nesse artigo. 

Prossigamos assim, à análise da obra do repórter-escritor Fernando Pinto. 

Primeiramente, observemos que a literalidade no romance-reportagem em estudo, faz 

com que as informações factuais possam ser colocadas em dúvidas pelo leitor, pois, mesmo 

que o que se enuncia seja um fato real, o como é feito, é fictício. Assim, a fidelidade histórica 

é estremecida, na medida em que o narrador se mostra onisciente, intruso e, não poucas vezes, 

faz uso das variadas figuras de linguagem e da linguagem coloquial, com fortes marcas da 

oralidade, além do mais, nota-se o discurso indireto-livre em vários momentos. Observemos 
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alguns excertos capazes de ilustrar os aspectos mencionados e que são usuais no texto 

literário.  

Vemos um narrador onisciente e uma linguagem coloquial, quando da exteriorização 

do pensamento da personagem Betão, ao encontrar a cápsula de cobre que continha o Césio-

137: “E foi em Wagner que ele [Betão] estava pensando ao deixar o interior do labirinto 

fedorento, retirando-se quase num pulo só” (PINTO, 1987, p. 16, grifo nosso). Onisciência e 

intrusão do narrador ao opinar sobre a masculinidade de Betão, pelo fato de ele nunca ter sido 

visto com uma namorada: “Não que ele não fosse macho, nada disso. Bastava olhar para se ter 

certeza que não tinha cara de viado” (ibidem, p. 27). E ainda quando descreve os primeiros 

sintomas da contaminação com o Césio-137, em Wagner: “Cada vez que Wagner se sentava 

na tábua do vaso sanitário, sentia a impressão de estar esvaindo-se em líquido pastoso. E a 

cada vômito ralo, esverdeado, era como se estivesse vomitando a própria alma pela boca” 

(ibidem, p. 28). Ao destacar a devoção da esposa e Devair, Maria Gabriela (que possui o 

mesmo nome da mãe): “Aquilo sim é que era mulher de verdade, versão goiana da Amélia do 

samba carioca” (ibidem, p. 37). Revelando o pensamento de dona Maria Gabriela (sogra de 

Devair) sobre o mal-estar que sentiu: “No jantar, também não se sentia lá muito católica, o 

corpo doendo, cabeça um tanto pesada, indisposição geral. ‘isso é coisa de velha’, pensou, 

arranjando uma boa desculpa para si mesma” (ibidem, p. 44).  

O uso do indireto-livre pode ser notado em vários capítulos do referido romance-

reportagem, e, não poucas vezes, há uma fusão das vozes do narrador com a da personagem. 

As vozes do narrador e de dona Maria Gabriela (sogra de Devair), quando esta analisava a 

filha e genro doentes, mesclam-se livremente: “Observando melhor, percebeu olheiras 

profundas no rosto do casal, a pele dando a impressão que estava ressecada. Será que os dois 

se resfriaram? Ela estava ali de passagem [...]” (ibidem, p. 44, grifo nosso). Ou uma mescla 

mais amalgamada ainda, quando se narra que Devair percebe sua queda de cabelos, fazendo 

com que o leitor hesite sobre quem irrompe a falar:  

 

Devair arrancou uns fios de cabelo da cabeça com a maior facilidade e 
exibiu-os diante dos olhos arregalados de Gabriela [sua esposa]. Que 
desgraça seria aquela, meu Deus? Parecia coisa do demônio. E por isso 
mesmo não podia curar uma doença assim com chá de boldo e receitas do 
cada vez mais preocupado farmacêutico (ibidem, p. 96, grifo nosso). 
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O autor também lança mão de figuras de linguagem, o que conferirá mais 

subjetividade à narrativa. Vejamos a comparação utilizada no título do capítulo 11: “Se o 

acampamento se assemelhava a um purgatório, a enfermaria do hospital parecia o inferno...” 

(ibidem, p. 115), ou ainda, quando Selma começa a receber cartas de Wagner, seu esposo: 

“Para Selma, as esperanças renasciam como a grama do cerrado e as flores roxo-

avermelhadas dos flamboyants de sua cidade, principalmente quando começaram a chegar 

cartas de seu marido” (ibidem, p. 133). É possível notar ainda um eufemismo no relato da 

morte de Maria Gabriela (esposa de Devair) e uma atmosfera poética ao se apresentar a reação 

de seu esposo:  

 

Sexta-feira, 23 de outubro, 11 horas e 55 minutos. Maria Gabriela das 
Graças Ferreira acaba de dar o último suspiro para a vida. 
[...] 
O ar condicionado se torna mais frio. A imagem de uma mulher de cabelos 
lisos e longos fica congelada no tempo (ibidem, p. 141, grifos nossos). 

 

Por outro lado, e para não analisarmos unilateralmente um texto que essencialmente é 

duplo, vale destacar que o autor apresenta elementos próprios da reportagem, com o objetivo, 

paradoxalmente, de escamotear a subjetividade do texto.  

Para tanto, Fernando Pinto retira da realidade factual os fatos que pretende narrar, e 

não os retira das manchetes de jornais, mas sim de pesquisa in loco, cobrindo o acidente 

radioativo com o Césio-137 e tece uma narrativa que flui pela voz de um autor-narrador-

testemunha. Isto posto, é oportuno citar o que diz João Arnolfo Carvalho de Oliveira, ex-

chefe de Fernando Pinto no Correio Braziliense, no prefácio do referido romance-reportagem: 

“As situações descritas, as frases reproduzidas e as informações que formam este trabalho de 

repórter-escritor refletem fielmente as dezenas de horas gravadas com os depoimentos 

colhidos em Goiânia e no Rio” (ibidem, p. 12).  

Essa factualidade toma corpo na medida em que o autor deixa aparecer abundantes 

informações verificáveis pelo leitor. O primeiro capítulo é iniciado fazendo menção ao dia do 

acidente com o Césio-137, ao local e ao nome completo da personagem Betão:  

 

Já passava do meio-dia de domingo, 13 de setembro, quando ele se 
aproximou cautelosamente da casa abandonada de paredes amareladas, 
situada no vértice descampado das avenidas Paranaíba e Tocantins [...] 
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Roberto Santos Alves era mais conhecido na rua 57 pelo aumentativo Betão 
[...] (ibidem, p. 15). 

 

Ou ainda a apresentação detalhada de Wagner, companheiro de Betão, no momento 

em que fora chamado para ajudar o amigo a pegar a cápsula com o material radioativo:  

 

Wagner Mota Pereira ajudava um pintor profissional a dar a última mão de 
tinta num dos barracos situados no nº 179 da rua 63, propriedade de seu 
sogrão Virgílio, um goiano desempenado de quase 80 anos. O velho era pai 
adotivo de Selma, sua mulher [...] (ibidem, p. 16). 

 

Essa personagem tem suas informações básicas captadas do prontuário de internação 

de Wagner, pelo repórter, e implantados na narrativa para torná-la mais verossímil:  

 

Na noite daquela quarta-feira, 23 de setembro, Selma Tereza internou o 
marido no Hospital Santa Catarina. Na porta, as formalidades de praxe – 
Nome: Wagner Mota Pereira. Idade: dezenove anos. Estado Civil: casado. 
Profissão: motorista profissional (Selma se orgulhava disso) (ibidem, p. 55). 

 

Assim, cada personagem vai sendo caracterizada de forma correspondente com a sua 

vida real, informações como: nomes, idades, profissões, endereços... são todos mantidos como 

numa pesquisa que se pretende histórica e não narrativa ficcional. 

 Entre outras estratégias para conferir veracidade ao narrado, Fernando Pinto apresenta 

ao leitor as autoridades políticas e médicas da época, e que podem ser identificadas 

historicamente:  

 

A Secretaria de Saúde parecia uma praça de guerra, com o secretário 
Antonio Faleiros quase arrancando os cabelos de desespero depois do 
contato telefônico com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, no Rio de 
Janeiro. O homem do outro lado da linha era a maior autoridade do País no 
assunto, diretor de Instalações Nucleares daquele órgão, professor PhD José 
de Júlio Rosental (ibidem, p. 106-107). 

 

E ainda, “Adiantar o expediente era o mínimo que Antônio Faleiros pretendia fazer. 

Depois de estragar o dia do governador Henrique Santillo [...]” (ibidem, p. 107). 

Não estamos a nos fiar nessas menções para afirmar que o romance-reportagem é uma 

narrativa puramente histórica, se assim o fizéssemos, incorreríamos em contradição com o 
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que afirmamos no início dessa análise. Conforme afirma Antonio Candido, “O romancista é 

incapaz de reproduzir a vida, seja na singularidade dos indivíduos, seja na coletividade dos 

grupos” (CANDIDO, 1987, p. 67). Contudo, tais apontamentos servem para reforçar os 

intercruzamentos entre o real e o ficcional. 

Sabemos também que essas informações, principalmente as que se referem às pessoas, 

obtidas por meio de pesquisas jornalísticas, não seriam suficientes para convencer o leitor de 

que a narrativa é, automaticamente, a reprodução do que ocorrera. Daí porque, Rildo Cosson 

afirmar  

 

que toda a verdade do romance-reportagem, apesar de estar 
indubitavelmente amparada em fatos acontecidos, constrói-se, no nível do 
discurso, pelo princípio da verossimilhança, isto é, ao ser passada da 
condição de fato à de discurso, a verdade factual é mimetizada e, de veraz, 
transfora-se antes de tudo em verossímil (COSSON, 2001, p. 41-42). 
 

Deste modo, é preciso que o autor vá além da apresentação de elementos extraídos da 

realidade para compor personagens e situações realistas, como destaca E. M. Forster, em 

Aspectos do romance, “Elas [as personagens] não são reais porque se parecem conosco 

(embora talvez se pareçam, de fato), e sim porque são convincentes” (FORSTER, 2005, p. 

86), o mesmo poderia se afirmas das situações. Além do trabalho de convencimento (por meio 

da verossimilhança) que o autor deve fazer, há o fundamental papel do leitor “que aceita o 

pacto narrativo proposto no qual, pelo menos para efeito de leitura, é conforme ao real o 

mundo que a obra descreve” (COSSON, 2001, p. 39). 

 

4. Sobreviventes do césio: 20 anos depois 

 

Um processo que vai em direção oposta ao tom literário empregado no romance-

reportagem (ou pelo menos se tenta) ocorre em Sobreviventes do césio: 20 anos depois. A 

reportagem de Carla Lacerda busca registrar de forma neutra os depoimentos dos 

sobreviventes da catástrofe com o Césio-137. Entretanto, por mais que se dedique a tal 

intento, é possível perceber, nas escolhas dos vocábulos para tecer a narrativa, marcas de 

pessoalidade da autora, que empreende, ainda que sutilmente, uma defesa destas vítimas em 

relação à indiferença governamental. Além do mais, ao estabelecermos um confronto dos 
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depoimentos, sobre um mesmo episódio, contradições aparecem, colocando mais uma vez a 

pretensa verdade dos fatos em dúvida. 

Cremos ser forçado pensar a reportagem como a apresentação da verdade sobre 

determinado evento, seja subsidiada por provas documentais ou por depoimentos dos que 

participaram do acontecido em questão. Pelo contrário, não raras vezes um trabalho extenso 

de pesquisa jornalística pode culminar, contraditoriamente, numa narrativa que molda-se mais 

como ficcional do que como histórica. Ao teorizar sobre a linguagem jornalística, em Notícias 

do fantástico: jogos de linguagem na comunicação jornalística, Luiz Gonzaga Motta destaca 

aquilo que coopera para que um trabalho jornalístico apresente, em muitos casos, a 

ficcionalização mencionada:  

 

Ademais de descrever que algo ocorre no mundo, as notícias [bem como as 
reportagens] seduzem, afirmam ou negam algo, podem nomear, esclarecer, 
analisar, comparar, atribuir funções e prioridades, dar ênfases, convocar, 
ameaçar, prevenir, ironizar, debochar, fazer rir, criticar julgar e outras tarefas 
infinitas que se cumprem no ato de comunicação jornalística: realizam algo 
que pode estar expresso ou implícito nos enunciados, constituindo a sua 
dimensão pragmática (MOTTA, 2006, p. 21). 

 

Ao analisarmos essa narrativa jornalística de intenção historiográfica é preciso 

considerar que a própria ambiguidade dos acontecimentos, enquanto significados, necessitam 

de observação meticulosa, por isso afirmou Motta que   

 

[...] Apesar do esforço dos jornalistas a linguagem jornalísticas, pela própria 
natureza da linguagem dramática do jornalismo, estará sempre descrevendo 
objetividades concretas por um lado, enquanto por outro revela intenções 
implícitas e sugere subjetividades que conduzem a ambíguas apreensões do 
real (ibidem p. 49). 

 

 Logo, por mais que vise a objetividade e fidelidade na recuperação das memórias, a 

narrativa que nasce dos depoimentos é tecida como uma releitura de uma narrativa passada. 

Neste momento, percebe-se que ocorre uma seleção de imagens a serem apresentadas em cada 

resposta ou explicação, tal escolha pode se dar de modo consciente ou inconsciente, e essa 

distinção talvez não fique perceptível à entrevistadora-jornalista, com espírito de historiadora. 

 Considerando que Sobreviventes do césio: 20 anos depois foi fruto de pesquisas em 

instituições e entrevistas com pessoas afetadas pelo acidente com o Césio-137 e tem por 
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objetivo “reconstruir a história”, como destaca a autora Carla Lacerda, podemos afirmar que é 

uma narrativa que se quer historiográfica. Assim sendo, podemos somar às observações 

teóricas já apresentadas, algumas que têm sido utilizadas no âmbito da pesquisa histórica. É 

importante lembrarmos que o historiador é um homem do tempo presente, logo, do futuro, em 

relação ao que se pesquisa, está impregnado de história, e esta, influencia seu pensar, seu 

olhar, seu selecionar, enfim, seu tramar.  

 

Para este [o historiador] também se coloca a meta ideal de refazer, no 
discurso presente, acontecimentos pretéritos, o que, a rigor, exigiria se 
tirassem dos túmulos todos os que agiram ou testemunharam os fatos a 
serem evocados. Posto o limite fatal que o tempo impõe ao historiador, não 
lhe resta senão reconstruir, no que lhe for possível, a fisionomia dos 
acontecimentos. Neste esforço exerce um papel condicionante todo o 
conjunto de noções presentes que, involuntariamente, nos obriga a avaliar 
(logo, a alterar) o conteúdo das memorias (BOSI, 2007, p. 59). 

 

As observações feitas pela jornalista, ainda na Nota da autora dão o tom da 

necessidade de se relativizar muito do que se vai encontrar nas páginas de sua obra. Há uma 

simbiose de buscas e não encontros, a começar pela reflexão metalinguística da pesquisadora: 

“Tentei, mas de antemão aviso aos mais incautos: não dá para descrever, em sua totalidade, o 

sofrimento das vítimas do acidente com o césio-137. Cada palavra aqui digitada é simplória. 

Ineficiente” (LACERDA, 2007, p. 11). 

A autora deixa claro que visa “reconstruir a história a partir dos relatos de quem se 

encantou ou, de forma não deliberada, acabou se envolvendo com – e pelo – ‘brilho da luz 

azul’” (idem) e que “Cada capítulo do livro equivale à história de um personagem” (ibidem, 

p. 12) e ainda que ela apenas dá “publicidade ao que eles pensam, sentem e se recordam sobre 

setembro de 1987” (ibidem, p. 13). Apesar de tudo isso Sobreviventes do césio: 20 anos 

depois, assim, como outra produção historiográfica não possui um absolutismo imanente.  

Nas palavras iniciais a autora afirma que há contradições em depoimentos e que ela 

optou por valorizar a história das vítimas, uma vez que a ela “não importa como a história foi 

divulgada pelos órgãos oficiais nos últimos anos” (idem). Detalhes como esses conferem a 

subjetividade a que temos nos referido à narrativa que se pretende historiográfica. Por isso 

também, é preciso não sermos rápidos em afirmar que a pesquisa de Carla Lacerda, a respeito 

do acidente radiológico com o Césio-137, é o resgate da verdade dos fatos.  
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Por outro lado, quando voltamo-nos aos relatos colhidos pela jornalista, por serem 

uma evocação de memórias, notamos que podem apresentar apagamentos (voluntários, ou 

não) e contradições surpreendentes. Isso se dá porque alguém que narra sua própria história, 

no afã de revivê-la de modo fidedigno, não pode obter êxito, pois o tempo também lhe 

apresenta os mesmos limites.  

Vejamos alguns excertos colhidos pela jornalista: 

“‘Não foi debaixo da cama da Leide, como mostraram’” (LACERDA, 2007, p. 38), 

assim dona Lourdes corrige a versão registrada comumente como verdadeira, a respeito do 

local em que os grãos de césio foram colocados por seu esposo Ivo. Além de esclarecer que os 

grãos foram trazidos envoltos em papel de saco de cimento e não em caixa de fósforo. “‘Não 

me lembro da data, mas teve um dia que ajudei a minha mãe a limpar a casa (que estava suja 

com o pó do césio)’” (ibidem, p. 43), destaca Lucélia, irmã da menina Leide das Neves. 

“‘Acho que perto do ginásio Rio Vermelho, não me lembro’” (ibidem, p. 70), afirma dona 

Maria Gabriela (sogra de Devair) sobre sua ida a um hospital no centro de Goiânia. 

Por fim, eis duas situações apresentadas por meio de depoimentos contraditórios e, até 

o momento, insolúveis pelos historiadores:  

 

‘Fazia o piso quando o Roberto chegou por volta das 7 horas. Disse que 
tinha achado uma peça de chumbo nas ruínas do antigo Instituto Goiano de 
Radioterapia (IGR). Me chamou para ir lá ver, ficou me “alugando” até a 
hora do almoço. Aí, falou uma frase que pareceu um tiro na minha cabeça: 
“Eu sempre te faço muitos favores e você não me retribui”. Resolvi ir’ 

(ibidem, p. 59). 
 

Esta é a versão de Wagner Mota sobre sua participação na retirada da cápsula 

contendo o Césio-137. Comparemos com o que diz Roberto Santos, seu amigo de infância e 

parceiro nessa empreitada: “‘O Wagner me chamou lá em casa, com o carrinho de mão, para 

ir pegar a peça. Ele estava passando necessidade, dormia em um colchão. Eu fui ajudar’” 

(ibidem, p. 65). 

A segunda contradição que se percebe diz respeito ao conhecimento, ou não, do 

acidente por parte das autoridades, ainda no dia 27 de setembro de 1987, domingo de Grande 

Prêmio de Motovelocidade em Goiânia: “‘Eu só lembro porque a corrida terminou no 

domingo, por volta das 18 horas, e a gente chegou no quartel lá pelas 19 horas. Fomos 
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informados que estávamos de prontidão e tinha uma ocorrência para atender’” (ibidem, p. 95), 

afirma o bombeiro Agildo Wagner. Versão que é corroborada por Mário Rodrigues, então 

assistente técnico do Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A (CRISA): “‘Nada foi 

alarmado por causa do GP de Motovelocidade. A imprensa internacional estava aqui e a 

divulgação do acidente traria também consequências econômicas (queda na exportação de 

produtos agropecuários)’” (ibidem, p. 99). Entretanto, Antônio Faleiros, secretário estadual de 

saúde na época, afirma que “‘Isso não aconteceu. Nunca escondemos nenhuma notícia’” 

(ibidem, p.103) e destaca ainda que somente soube do ocorrido no início da tarde do dia 29 de 

setembro. 

Mesmo sem querer alongar em demasia essa reflexão, sobre o quão movediço é 

recuperar lembranças (ainda mais de 20 anos atrás), podendo oferecer ao pesquisador 

informações falsas por verdades históricas, cabe evocar aqui algumas considerações sobre o 

trabalho com a memória. 

O historiador e filósofo alemão Jörn Rüsen, estabelece a diferença entre lembranças e 

consciência histórica em Razão histórica: teoria da história: fundamentos da ciência 

histórica, que é oportuna nesse momento. Para o autor “A mera subsistência do passado na 

memória ainda não é constitutiva da consciência histórica” (RÜSEN, 2001, p. 63), por isso, 

uma lembrança não necessariamente pode ser tomada por verdade, pois como observa o autor, 

ela é orientada pela “vida prática” (idem).  

Tal reflexão ajuda-nos a entender melhor as contradições nos depoimentos feitos à 

jornalista Carla Lacerda. Esses choques acontecem, porque, como afirma Jörn Rüsen, 

 

A narrativa histórica rememora o passado sempre com respeito à experiência 
do tempo presente e, por essa relação com o presente, articula-se diretamente 
com as expectativas de futuro que se formulam a partir das intenções e 
diretrizes do agir humano (ibidem, p. 64, grifos nossos).  

 

Desse modo, percebe-se que muito embora esta pesquisa tenha se fundamentado nos 

depoimentos de vintes sobreviventes desta catástrofe, a de se considerar que eles já não são os 

mesmos de 20 anos atrás; suas palavras, seus gestos, seus sentimentos, enfim, as imagens que 

imergem de seus inconscientes já estão mescladas com um intervalo de duas décadas de 

eventos históricos e repletas de intencionalidades. Não são mais as mesmas. Por isso, as 

perguntas retóricas lançadas por Halbwachs: “Como isso não modificaria a idéia que ela [a 
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pessoa que lembra] tem de seu passado? Como as novas noções que ela adquire, noções sobe 

fatos, reflexões e idéias, não reagiriam sobre suas lembranças?” (HALBWACHS, 2003, p. 

91).  

Daí porque Ecléa Bosi, ao evocar o sociólogo francês, quanto ao caráter espontâneo da 

memória ser algo excepcional, chamar a atenção para o fato de que: 

 

[...] Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 
reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do 
passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da 
sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que se daria no inconsciente de 

cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 
estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam 
nossa consciência atual. [...] O simples fato de lembrar o passado, no 
presente, exclui a identidade em termos de ponto de vista (BOSI, 2007, p. 
55). 

 

 As marcas de subjetividade, inevitavelmente, aparecem. Por mais que vise a 

objetividade e fidelidade no resgate das memórias, a narrativa que nasce dos depoimentos é 

tecida como uma releitura de uma narrativa passada. No momento dos depoimentos, percebe-

se que ocorre uma seleção de imagens a serem apresentadas em cada resposta ou explicação, 

tal escolha pode se dar de modo consciente ou inconsciente e tal distinção pode, ou não, ser 

percebida pela entrevistadora-jornalista, com espírito de historiadora.  

 

5. Considerações finais 

 

Diante do altíssono diálogo entre o romance-reportagem de Fernando Pinto e a 

pesquisa jornalística de Carla Lacerda, pudemos perceber (paradoxalmente), com segurança 

historiográfica, informações apresentadas numa narrativa ficcional e, paralelamente, 

contradições e omissões numa pesquisa histórica. Eis o intercruzamento a que nos referimos 

ao longo desse trabalho. 

Em face disso, e ao final desse percurso, não optaremos por eleger uma narrativa para 

substituir outra, pelo contrário, vemos como apropriada a valorização das multiplicidades 

narrativas sobre um mesmo objeto, uma vez que toda análise deve ultrapassar as escamas que 

tornam um gênero tão distinto do outro, para penetrar no âmago discursivo de cada um deles. 

É lá, no mais recôndito, que as vozes se encontram amistosamente. 
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Cremos que, em se tratando de interdisciplinaridade, a noção mais nítida na 

recuperação de memórias não ocorre pelo eco de um discurso solitário (ainda que científico), 

mas sim pela confluência de narrativas que apresenta o homem em sua historicidade e 

complexidade cultural. Sabemos que não apenas a história é capaz (ou responsável) por 

perscrutar essas sendas. 
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MUDANÇA CATEGORIAL DA PREPOSIÇÃO ‘EM’ NO PROCESSO DE 

AQUISIÇÃO DO PORTUGUÊS DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Sarah Freitas RABÊLO (UnB)1 
 
 
RESUMO: Em Moçambique, o contato com o português ocorre essencialmente por via 
instrucional, na educação formal. Nesse contexto, a variedade do português usada manifesta 
fenômenos que a distinguem do padrão europeu, entre os quais está o uso da preposição ‘em’ 

introdutora de sintagmas locativos em posição de sujeito e de objeto. Observando a influência 
do padrão de marcação do Locativo nas línguas bantu, línguas maternas da maioria da 
população, levanta-se a hipótese de que houve uma reanálise da preposição ‘em’, que é lexical 

em contextos locativos no português europeu e passa a ser funcional no português 
moçambicano, exercendo função morfológica de marcador do caso Locativo.  
 
Palavras-chave: Preposição. Mudança categorial. Aquisição do português como L2. 
Locativo. 
 
 
1 Introdução 

 

Diante do contexto multilinguístico que Moçambique apresenta, alguns fenômenos 

têm sido registrados pelos estudos que se ocupam da variedade da língua portuguesa utilizada 

naquele país (cf. Chimbutane, 1996; Gonçalves & Stroud, 1998; Gonçalves & Sitoe, 1999; 

Brito, 2002; Gonçalves, 2005, 2010, 2012; Barbosa & Ashby, 2011, entre outros). 

Embora o português seja a língua oficial de Moçambique desde 1975, apenas cerca de 

6% da população o têm como língua materna (L1), sendo que a maior parte possui alguma 

língua bantu (LB)2 como L1 e adquire o português como segunda língua (L2), geralmente em 

contexto escolar, conforme afirma Firmino (2008). 

Firmino ainda aponta que a maior da população moçambicana reside em zonas rurais, 

e, por isso, o uso da língua portuguesa e o contato com ela quase sempre ficam restritos ao 

ambiente escolar e ao meio urbano, de maneira que os moçambicanos optam por utilizar sua 

                                            
1 Aluna de Mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília (Distrito 
Federal – Brasil), sob a orientação da Profa. Dra. Heloisa Salles. E-mail: sarah.letrasunb@gmail.com. 
2 O termo “línguas bantu” designa uma subfamília de línguas do tronco Níger-congo, que abrange boa parte do 
território africano. De acordo com Sitoe & Ngunga (apud Gonçalves, 2004, p. 7), mais de 20 línguas dessa 
subfamília são L1 da maioria da população moçambicana. Dessa maneira, este trabalho se utiliza da expressão 
“língua bantu” (LB) de forma generalista, para abarcar as línguas dessa subfamília que são faladas em 
Moçambique. 
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L1 bantu nos demais ambientes. Apesar disso, o autor cita que não há políticas públicas 

voltadas para a inclusão de LBs no ambiente educacional como língua de instrução: 

 

As línguas autóctones são amplamente usadas na comunicação quotidiana 
intra-étnica, nas zonas rurais, quase exclusivamente, e nas urbanas, 
juntamente com o português. Não se lhes reconhece nenhum estatuto oficial 
explícito, embora inúmeros discursos oficiais e/ou públicos se refiram à sua 
importância, principalmente na sua condição de repositórios da herança 
cultural moçambicana. (FIRMINO, 2008, p. 3) 

 

Em consequência desse contato linguístico, observa-se que algumas propriedades do 

português padrão são afetadas e modificadas no processo de aquisição e estruturação do 

português em Moçambique (PM), entre as quais está a utilização da preposição ‘em’ como 

marcadora de Locativo, em contextos sintáticos que não correspondem ao que ocorre na L1. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca esclarecer de que maneira a utilização dessa 

preposição no português moçambicano (PM) ao mesmo tempo difere dos padrões da língua 

alvo, de superstrato, o português europeu (PE), e converge com o padrão de marcação de caso 

Locativo da língua materna (L1), de substrato, as LBs, resultando em uma transferência de 

valores paramétricos da L1 para a interlíngua, tendo como resultado a modificação do estatuto 

categorial da preposição “em” no PM. 

 

2 Marcação de Caso na Teoria Gerativa 

 

Para fazer uma descrição adequada sobre o papel que as preposições exercem no 

contexto de marcação de Caso, primeiramente partiremos dos pressupostos desenvolvidos 

pela Teoria de Princípios & Parâmetros (P&P) (Chomsky, 1981, 1986, 1995). 

De acordo com essa abordagem, um dos princípios norteadores de P&P é que todos os 

DPs3 realizados em uma sentença devem ser sintaticamente marcados para suas funções em 

que ocorrem, caso contrário seria impossível interpretá-los. Assim, a marcação dessas funções 

ocorre por meio de uma relação de concordância (AGREE) entre os traços formais de 

pessoa/número interpretáveis do DP e seus correlatos em uma categoria funcional específica. 

Dependendo da categoria funcional envolvida, é determinado o tipo de Caso (abstrato) – 

                                            
3 DP é abreviatura, em inglês para Determiner Phrase, (sintagma determinante). É a projeção sintagmática que 
inclui artigos e pronomes demonstrativos.  
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nominativo, acusativo ou dativo.4 Essa operação pode ou não ter um correlato morfológico, 

que consiste na manifestação explícita de um morfema responsável pela marcação dos casos 

(Nominativo, Acusativo, Dativo etc.), propriedade presente apenas em algumas línguas, 

portanto, parametrizada. O caso abstrato ocorre em todas as línguas do mundo, ou seja, é um 

princípio universal.  

 

2.1. O papel da categoria Preposição na marcação de Caso: distinção entre preposições 

funcionais e lexicais 

 

A distinção entre categorias lexicais e categorias funcionais pode ser tomada como 

análoga à distinção entre sistema aberto e sistema fechado, proposta ainda nos primórdios dos 

estudos filosóficos gregos, e sistematizada no âmbito da Linguística como ciência, no início 

do século XX, com o Estruturalismo. 

Lobato (1989, p. 74) nos lembra, no entanto, que as preposições se apresentavam 

como um problema para essa dicotomia, já que ora seu conteúdo semântico pode gerar 

diferenças cruciais para a interpretação (1), ora ela parece estar totalmente esvaziada de 

informações lexicalmente relevantes (2a), podendo até mesmo ser elidida em alguns 

contextos, sem que ocorra prejuízo semântico (2b): 

 

(1) a. Comprei esse presente para Maria. 

b. Comprei esse presente de Maria. 

c. Comprei esse presente por Maria. 

(2) a. Ele precisa de um bom banho! 

b.  Preciso [Ø] que você dê banho no cachorro. 

 

No âmbito de P&P, a categoria preposição (P) pode, portanto, manifestar dois 

estatutos: o lexical e o funcional. Roberts (1997, p. 89) explica que as preposições lexicais são 

aquelas que, juntamente ao Verbo, atribuem Caso ao DP, o que resulta na realização desse DP 

em uma função oblíqua, conforme (3). Já as preposições funcionais são aquelas responsáveis 

                                            
4 Neste trabalho, a forma iniciada por letra minúscula e a iniciada por maiúscula servem, respectivamente, para 
diferenciar caso morfológico (parametrizado) de Caso abstrato (universal). 
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apenas por marcar Caso que não pode ser atribuído diretamente pelo Verbo. Essas não 

possuem conteúdo semântico significativo e por isso também são denominadas preposições 

dummy, conforme (4): 

 

(3) Cheguei [PP em casa]. 

(4) Confie em [DP mim]! 

 

Assim, em (3) a preposição ‘em’ possui estatuto lexical, pois marca o traço semântico 

[estativo] do Locativo, o qual exerce função oblíqua, ou seja, é projetado em posição de 

adjunção. Essa mesma preposição possui estatuto distinto em (4), já que introduz o 

complemento do predicador ‘confiar’ e seu conteúdo semântico não é relevante para a 

interpretação da sentença, uma vez que existe uma combinação com os traços lexicais do 

verbo, o que permite o apagamento dessa preposição, por fatores independentes, como no 

caso de complementos oracionais finitos, introduzidos pela conjunção ‘que’, como em  

(4’) Confio [que você vai concluir o trabalho]. 

Partindo desses pressupostos teóricos, este trabalho investiga de que maneira a 

preposição ‘em’ está sendo utilizada nos sintagmas Locativos no PM, buscando-se 

compreender se o estatuto categorial dessa preposição foi modificado no processo de 

aquisição do PM. 

 

3 Comportamento sintático da preposição ‘em’ no português moçambicano 

 

Semelhantemente a outras variedades do português formadas a partir de um ambiente 

multilíngue, os dados do PM demonstram a interferência das propriedades linguísticas da 

L1/LB na aquisição de L2, gerando gramáticas intermediárias (ou interlínguas), que 

manifestam ora padrões convergentes com os da língua-alvo, ora divergentes, o que leva ao 

fenômeno da diglossia interna (cf. Lightfoot apud Gonçalves & Chimbutane, 2004, p. 7), que 

corresponde às fases em que um falante, no contexto de aquisição de L2, opera com mais de 

uma gramática.  
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Com relação ao uso da preposição ‘em’, Gonçalves & Chimbutane (2004, p. 9) 

descrevem os seguintes dados5 como exemplificadores de padrões divergentes aos da língua-

alvo (PE): 

 

(5) a. [em casa dele] é aqui em frente (PE: [a casa] dele é aqui em frente) 

b. [na nossa zona] era fértil (PE: [a nossa zona] era fértil) 

(6) a. conheci [em casa dela] (PE: conheci [a casa dela]) 

b. gostava de visitar aqui mesmo [na cidade] (PE: gostava de visitar aqui mesmo, [a 

cidade]) 

(7) a. voltou [em casa dela] (PE: voltou [a/para a casa dela])  

b. está a sair [no estúdio] (PE: está a sair [do estúdio]) 

(8) a. vinham carros lá [na escola] (PE: vinham carros lá [à escola])  

b. eu saiu lá [no Xiquelene] (PE: eu sai (de) lá [do Xiquelene]) 

(9) a. levaram para lá [na igreja] (PE: levaram (para) lá [para a igreja]) 

b. um dia foi para lá [em casa do gigante] (PE: um dia foi (para) lá [para a casa do 

gigante]) 

(10) a. voltou para [no Maputo] (PE: voltou [a/para Maputo]) 

b. retirou para [num lugar] (P 

E: retirou-se [para um lugar]) 

 

Os dados em (5) e (6) demonstram que a preposição ‘em’ está encabeçando um 

sintagma com função de sujeito e outro com função de objeto6, respectivamente. Além de isso 

os tornar incompatíveis com os padrões do PE, também infringe o princípio proposto por 

Bresnan (apud Gonçalves & Chimbutane, 2004, p. 34), de que, em línguas naturais, só 

sintagmas nominais podem ocupar posições sintáticas de sujeito e de objeto.  

Já em (7), o uso da preposição ‘em’ difere do padrão europeu no que concerne ao 

papel semântico atribuído ao Locativo. Enquanto as preposições ‘a’ e ‘para’ têm o traço 

                                            
5 Gonçalves & Chimbutane (2004, p. 10) também apontam dados em que há a completa elisão da preposição, 
como em “tive possibilidade de viajar algumas províncias”. Esse tipo de dado não será analisado no âmbito 

deste trabalho, haja vista que o nosso foco incide justamente na mudança categorial que a preposição ‘em’ sofre 

no PM, além de que os próprios autores ressaltam que esses usos tiveram baixíssimos níveis de frequência. 
6 Gonçalves & Chimbutane (2004, p. 11) apontam que esse tipo de construção só é possível quando o Locativo 
designa ‘espaço físico’. Logo, não são encontrados dados do tipo “conheci nesse livro”, conforme os autores 
explicam. 
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semântico [direcional] e ‘de’ tem o traço [origem], que corroboram as informações semânticas 

perfiladas pelos verbos de movimento ‘voltar’ e ‘sair’, respectivamente, a preposição ‘em’ 

tem apenas o traço semântico [estativo]. 

Em (8), além de o Locativo ser encabeçado por ‘em’, a despeito da informação 

semântica dos verbos de movimento, o Locativo é precedido pelo sintagma adverbial [lá]. Por 

outro lado, os dados em (9) ainda demonstram a ocorrência desse mesmo sintagma adverbial 

encabeçado pela preposição ‘para’, mas também seguido pelo Locativo preposicionado por 

‘em’7, o que sugere que apenas a primeira preposição (‘para’) é responsável pela informação 

semântica de ‘direção’, de modo que ‘em’ parece ser desprovida de traços lexicais. 

Por fim, os dados em (10) parecem confirmar a hipótese acima formulada, já que se 

observa a co-ocorrência de duas preposições, ‘para’ e ‘em’, que seriam, no PE (considerando-

se que o predicador seja um verbo de movimento), ambas lexicais. Embora seja possível a 

ocorrência simultânea de preposições lexicais no PE, como afirmam Gonçalves & 

Chimbutane (idem), a preposição ‘em’, nestes contextos predicativos, só forma locução com a 

preposição ‘até’, conforme exemplificado pelos autores: 

 

(11) a. fomos até em Dar-es-Salem. 

b.  andou até no destino. 

c. voltou até no Maputo. 

 

Portanto, diante dos dados acima descritos, claramente pôde-se observar de que 

maneira o uso da preposição ‘em’ no PM diverge do uso encontrado no PE. No entanto, a 

motivação desses usos diversos precisa ser explorada e, por isso, este estudo buscará 

compreender por que a preposição ‘em’ é amplamente utilizada, seja para exprimir Locativo 

ou para outras funções, como sujeito e objeto. Para isso, a seção seguinte é destinada à 

descrição da marcação de Locativo em LB, tendo em vista que esta é a subfamília que abarca 

as L1 dos falantes moçambicanos que, certamente, desempenham papel fundamental no 

desencadeamento das novas propriedades encontradas no PM. 

 

                                            
7 Gonçalves & Chimbutane (2004, p. 34) citam também a ocorrência dessa estrutura em outros contextos 
predicativos, como com o verbo ‘comprar’: “vou comprar para aqui em casa”.  
Vale ressaltar que esse tipo de registro também é facilmente encontrado no português brasileiro.  



 
 

1089 

4 A marcação de Locativo e suas funções nas línguas bantu 

 

De acordo com Sitoe & Ngunga (apud Gonçalves & Chimbutane, 2004, p. 7), em 

Moçambique são faladas cerca de 20 LBs. Ainda que cada uma dessas línguas resguarde 

propriedades específicas, Gonçalves & Chimbutane (2004) esclarecem que as propriedades 

que intervêm na estruturação do PM “são de um modo geral comuns às LBs” (idem, p. 11).  

Nesse sentido, Gonçalves & Chimbutane (idem) apresentam de que maneira o 

Locativo é marcado em Changana, uma das LBs com maior número de falantes 

moçambicanos: 

 

(12) a. Tin-tombhi     ti-y-e     kerek-eni 

        10-moças       10-ir-PS   9igreja-LOC 

         ‘As moças foram à igreja’ 

b. Tin-tombhi    ti-y-e       ka-Gaza 

    10-moças     10-ir-PS    LOC-Gaza 

    ‘As moças foram à Gaza’ 

c. Tin-tombhi    ti-y-e     ka     kokwani 

   10-moças      10-ir-PS  LOC  1vovó 

   ‘As moças foram à (casa da) vovó’ 

d. Tin-tombhi   ti-y-e     bazara 

   10-moças     10-ir-PS  5mercado 

   ‘As moças foram ao mercado’ 

 

Esses dados demonstram, então, que há quatro maneiras de marcação do Locativo em 

Changana: i. por meio da sufixação com o morfema {-eni}, ou {-ini}, estratégia mais 

utilizada, de acordo com Gonçalves; ii. por meio do prefixo {ka-}; iii. por meio do morfema 

independente {ka}; iv. ou sem marcação morfológica, quando o Nome já possui Caso 

Locativo inerente. 

Um dos pontos interessantes que emerge da descrição desses dados é a diferença 

categorial do núcleo dos sintagmas que expressam Locativo no PE e em LB. Enquanto no PE 

são os SPs e SAdvs responsáveis por essa função, em LB são SNs, o que condiciona a 
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realização do Locativo na função de sujeito ou de objeto, conforme descrevem Gonçalves & 

Chimbutane (idem, p. 19): 8 

 

(13)  Kerek-eni             ku-nghen-ile      tin-tombhi 

      17[9igreja-LOC]   17-entrar-PS       10-moças 

‘Na igreja entrou as moças’ (lit.) 

(14) Tin-tombhi    t-a-ku-tiv-a                     kerek-eni 

      10-moças     10-PRE-17-conhecer-vf    17[9igreja-LOC]  

‘As moças conhecem na igreja’ (lit.) 

 

Os Nomes em LB se dividem em classes, as quais são representadas nas glosas por 

meio de números. Como a concordância nessas línguas se dá por meio da presença de um 

morfema no verbo, relativo à classe do Nome com o qual deverá concordar, Gonçalves & 

Chimbutane (idem) comprovam em (13) a possibilidade de o sintagma Locativo estar 

exercendo a função de sujeito, tendo em vista que é justamente o morfema relativo a sua 

classe (17) que também está presente no verbo, e não o morfema relativo ao Nome ‘kereke’ 

(classe 9). Caso o verbo apresentasse concordância com a classe 9 e o Nome estivesse com 

caso Locativo, a sentença resultante seria agramatical, conforme Gonçalves & Chimbutane 

(idem) ressaltam. 

Outra propriedade presente em LB e não encontrada no PE é a concordância com 

objeto. No dado (14) é possível observar que há tanto o morfema de concordância com sujeito 

no verbo (classe 10) como o de concordância com o objeto (classe 17). Portanto, de acordo 

com Gonçalves & Chimbutane (idem), os seguintes fatores podem ser indicados como 

relevantes para o uso generalizado da preposição ‘em’ no PM: i. como a marcação de 

Locativo em LB é realizada por meio de um morfema, provavelmente o input do PE, ao qual 

os moçambicanos ficaram expostos, os fizeram concluir que a preposição ‘em’ seria 

equivalente àqueles marcadores de Locativo das LBs9; ii. por consequência, sintagmas 

                                            
8 Como em outros pontos do trabalho, são adotadas as siglas dos termos que designam a natureza categorial dos 
sintagmas, a saber: SP (Sintagma Preposicional); SAdv (Sintagma Adverbial); SN (Sintagma Nominal). Neste 
ponto do trabalho, seguimos a notação em português, conforme utilizada em Chibutane & Gonçalves (e não a 
notação em inglês, adotada na seção 1 para o DP) 
9 O estudo de Albuquerque & Nascimento (2013) explora a proximidade fonológica entre esses morfemas 
marcadores de Locativos das LBs e as formas encontradas na região Nordeste do Brasil, como no dado “eu só 
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marcados com a preposição ‘em’, que estaria apenas marcando o Locativo no PM, poderiam 

exercer as funções de sujeito e de objeto, como normalmente ocorre em LB. 

Assumindo a distinção entre preposições lexicais e funcionais, é possível estabelecer 

que a preposição ‘em’ no PM é marcadora morfológica da categoria funcional de Caso 

locativo, a qual se mantém ativa, independentemente de o sintagma locativo estar na posição 

de sujeito ou de objeto/ adjunto. Nesse sentido, é possível afirmar que o traço formal de Caso 

locativo é licenciado em uma configuração realizada pela preposição funcional locativa ‘em’. 

Essa configuração não encontra um correlato em português. No entanto, a posição de 

complemento de N é licenciada por uma categoria funcional que licencia o DP, realizada por 

uma preposição funcional, que pode ser ‘de’ ou ‘a’/ ‘para’, como em entrega do livro a/para 

o amigo. Essa distinção na marcação do DP entre as LB, o PE e o PM vem confirmar que a 

interlíngua é uma gramática com características independentes da L1 e da língua alvo (L2).    

   

5 Considerações finais 

 

Em vista do ambiente multilíngue de Moçambique, no qual a maioria da população 

adquiriu o português como L2, num contexto de aprendizagem imperfeita, e partindo do 

pressuposto de que a aquisição de L2 envolve o acesso parcial à Gramática Universal (cf. 

White, 2003), este estudo buscou demonstrar de que maneira o conhecimento das 

propriedades das L1/LBs desencadeou um processo de reanálise da preposição ‘em’ como 

marcadora de Locativo. 

Assim, a análise aqui proposta levanta a hipótese de que a preposição ‘em’, quando 

introdutora de Locativo, passa do estatuto lexical, conforme se encontra na língua-alvo (PE), 

para o estatuto funcional no PM, realizando a função de marcador morfológico de Locativo. 

Dessa forma, a presença da preposição ‘em’ no sintagma com função de sujeito ou objeto é 

perfeitamente possível, tendo em vista o seu estatuto puramente funcional. Essa hipótese tem 

por base o padrão de marcação de Locativo das L1/LBs dos moçambicanos, o qual 

provavelmente exerce um papel definitivo no desenvolvimento da L2. 

                                                                                                                                        
vivi aquilo ni minha adolescência”. É possível demonstrar que esse tipo de construção é encontrado em outras 
regiões do Brasil. 
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Essas conclusões preliminares, no entanto, podem levar à formulação de outros 

questionamentos, como o da aquisição das demais preposições ou de outras categorias que 

também sofrem interferências das propriedades das LBs existentes em Moçambique ou, numa 

perspectiva mais ampla, em outros países africanos que têm a língua portuguesa como sua 

língua oficial. 
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O ARTICULADOR DISCURSIVO ENTÃO E SUAS VÁRIAS FUNÇÕES NO 

TEXTO ESCRITO DO BRASIL 
 
 

Andreza Carubelli SAPATA (UFMS1) 
 
 
RESUMO: O propósito desse estudo é analisar, por um lado, as funções 
argumentativas, bem como os fenômenos semânticos da polifonia e implicação 
estabelecidos por então no texto escrito, e por outro, o operador então na organização 
textual. Para tanto, abordar-se-ão aspectos apontados pela Semântica Enunciativa, 
especialmente os estudos de Oswald Ducrot e Eduardo Guimarães, e pela Lingüística 
Textual, principalmente os estudos de Ingedore Koch, e serão utilizados, como corpus, 
materiais retirados de jornais e revistas de reportagens publicados no Brasil. 
 
Palavras-chave: articulador discursivo. semântica enunciativa. linguística textual. 
 
 
1 Introdução 

  

O propósito deste trabalho é analisar, por um lado, as funções argumentativas, bem 

como os fenômenos semânticos da polifonia e implicação estabelecidos por então no texto 

escrito, e por outro, o operador então na organização textual. Para tanto, abordar-se-ão 

aspectos apontados pela Semântica Enunciativa, especialmente as teorias de Oswald Ducrot e 

Eduardo Guimarães, e pela Lingüística Textual, principalmente os estudos de Ingedore Koch. 

O levantamento de dados foi efetuado num córpus extraído de leituras de periódicos 

publicados no Brasil, como os jornais Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, e as 

revistas Veja, Cláudia, Nova, Pais &Filhos, Mãe e Querida. 

As conjunções analisadas foram selecionadas de acordo com a apresentação feita das 

conjunções conclusivas pelas gramáticas tradicionais, que são: logo, portanto, por  

conseguinte, então, por isso e pois. No entanto, das 126 (cento e vinte e seis) ocorrências 

analisadas, nenhum caso de por conseguinte foi encontrado. 

 

 

 

                                                           
1 Andreza Carubelli Sapata (PG – UFMS – Três Lagoas – Brasil, andreza.belli@hotmail.com) 
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2 A argumentatividade da língua 

 

Segundo Koch (1981), o texto tornou-se o objeto central de diversas tendências da 

lingüística moderna, como a Análise do Discurso – que, com base nos textos, buscava 

identificar nele marcas de um sujeito psicológico, o discurso subjacente, a ideologia presente, 

etc. - a Lingüística Textual – que busca analisar nos textos os processos de 

referenciação/seqüenciação calcados no conhecimento de mundo do produtor e receptor do 

texto - e a Semântica Argumentativa – que busca no texto marcas lingüísticas que orientam 

argumentativamente o interlocutor do texto. Para Vogt (apud Koch, 1981): 

 

[...] esta última, preocupada com a macrossintaxe do discurso, postula uma 

pragmática integrada à descrição lingüística, isto é, como algo intermediário 

entre o sintático e o semântico, considerando os três níveis como 

indissoluvelmente integrados. Em decorrência, postula que a 

argumentatividade está inscrita na língua, ou seja, a enunciação se apresenta 

no enunciado por meio de uma série de marcas, de modo que só se torna 

possível alcançar o seu verdadeiro sentido levando-se em conta essa marcas. 

É por meio delas que se poderá chegar à macrossintaxe do discurso, o que 

constitui objetivo da Semântica Argumentativa. 

 

Nessa área de análise lingüística, destaca-se Ducrot, que defende uma perspectiva 

integrada da Pragmática, pretendendo conciliar a perspectiva pragmática com a língua. Assim, 

Ducrot recusa claramente a distinção entre Semântica e Pragmática, entre o sentido do 

enunciado e a intenção da enunciação. Dentro da concepção integrada da Pragmática, Ducrot 

apresenta as seguintes propostas fundamentais: a) distinção entre frase e enunciado (e 

conseqüente distinção entre significação da frase e sentido do enunciado); b) a noção da 

língua como “instrução”; c) a noção de semântica argumentativa, fundada na existência de 

significação nos topoi ou lugares do processo argumentativo; d) a noção de “polifonia 

enunciativa”. 

Tal autor sustenta que o sentido de um enunciado deve ser entendido como função de 

combinações possíveis desse enunciado com outros enunciados da língua, isto é, como função 

de sua orientação argumentativa. 
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A enunciação, para Ducrot, é um evento cuja descrição está feita, de certa forma, no 

interior do próprio enunciado. A situação passa a ser um conceito lingüístico, isto é, a 

enunciação só inclui da situação aquilo que é lingüisticamente produzido como situação: do 

ponto de vista lingüístico, não há contexto sem texto.  

Entender o sentido de um enunciado como o “retrato” de sua enunciação é admitir que 

ele implica (mostra) o modo como aquilo que se diz é dito, ou seja, tanto a sua força 

ilocucionária, como o futuro discursivo que, a partir dele, se abre às conclusões para as quais 

ele se apresenta como argumento. 

Desse modo, a língua é dotada de argumentatividade e é permitido negar a existência 

do discurso neutro. Como apresenta Koch (1981:173), “se todo enunciado aponta para 

determinadas conclusões, não há discurso ingênuo, descomprometido; por detrás dele, existe 

sempre uma ideologia, ainda que a da objetividade”. 

Daí Ducrot postula que o ato lingüístico fundamental é o ato de argumentar, o de 

orientar outrem, por meio de palavras, a determinada conclusão, fazendo com que o falante, 

por meio da língua, apareça orientando seu interlocutor a determinada conclusão. O locutor 

nessa teoria não tem nenhuma realidade psicológica, mas sim puramente semântica, 

determinada pelo sentido do enunciado, e portanto, linguisticamente constituída. Desse modo, 

compreender uma enunciação é apreender essas marcas deixadas pela língua. 

Dentro dessa teoria de Ducrot (1980 apud Koch,1981, p.174), atribui-se às frases uma 

orientação argumentativa, calculável de acordo com regras explícitas, de tal modo que estas 

orientações permitem prever o valor argumentativo contido nos enunciados. Isto porque a 

significação das frases, bem como a dos morfemas que as compõem, contém instruções sobre 

a maneira como os enunciados devem ser interpretados. Essas instruções são marcadas por 

certos morfemas ou conectivos que nessa teoria são chamados de operadores argumentativos2. 

                                                           
2 Koch (1981) afirma que tais operadores têm sido alvo de uma série de estudos importantes, na linha da 
Semântica Argumentativa. Dentre eles, poderíamos destacar os de Ducrot (1972) sobre os operadores para que, 
de modo que, porque, pois; Ducrot e Vogt (1979) sobre o mas, Vogt (1977) sobre os operadores de comparação; 
Vogt (1978) sobre o porque, pois, já que;Salomão (1978) e Geraldi (1981) sobre o se, Guimarães (1980 e 1981) 
sobre o mase o embora; Anscombre (1975) e Anscombre e Ducrot (1976) sobre o mas e as estruturas 
comparativas; Ducrot et alii (1980) sobre mas, decididamente, aliás e outros. Ressalta de todos os trabalhos 
citados que os períodos formados por enunciados ligados por meio de operadores argumentativos apresentam as 
características seguintes: a. o emprego desses períodos equivale à realização de duas enunciações sucessivas, ou 
seja, dois atos de linguagem diferentes; b. o que se afirma não é a relação existente entre o conteúdo de dois 
enunciados, mas sim cada um deles, introduzindo-se o segundo por intermédio de sua relação com o primeiro. 
Por essa razão, eles poderiam ser apresentados sob forma de dois períodos (separados por dois-pontos, ponto e 
vírgula e pontofinal) ou poderiam ser proferidos por locutores diferentes. Para verificar se se trata ou não de 
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Argumentar, para Ducrot, significa apresentar A em favor da conclusão C, apresentar 

A como devendo levar o destinatário a concluir C. Daí decorre a necessidade de incluir na 

descrição semântica das frases as indicações relativas à sua orientação argumentativa. 

Guimarães (1987) e Geraldi (1981) afirmam que a argumentação é uma atividade 

estruturante do discurso, pois é ela que marca as possibilidades de sua construção e lhe 

assegura a continuidade. É ela a responsável pelos encadeamentos discursivos, articulando 

entre si enunciados ou parágrafos, de modo a transformá-los em texto: a progressão do 

discurso se faz, exatamente, através das articulações da argumentação. 

Assim, a argumentação pode ser considerada como importante elemento coesivo.  

Se a pressuposição, ao instituir o quadro para o desenvolvimento do discurso, garante-

lhe a coerência, a argumentação, ao articular entre si os enunciados por meio dos operadores 

argumentativos estruturando, assim, o discurso enquanto texto apresenta-se como principal 

fator, não só de coerência, mas também de coesão, condições básicas da existência de 

qualquer discurso. 

Ducrot e Guimarães afirmam que a argumentatividade não constitui apenas algo 

acrescentado ao uso lingüístico; ao contrário, está inscrito na própria língua. Desse modo, o 

uso da linguagem é inerentemente argumentativo.  

Nessa concepção, a própria gramática de uma língua é reconhecida também pelo seu 

valor retórico ou argumentativo. 

Assim, considerando-se como constitutivo de um enunciado o fato de orientar a 

seqüência do discurso, isto é, de determinar os encadeamentos possíveis com outros 

enunciados capazes de continuá-lo, faz-se preciso admitir que existem enunciados cujo traço 

constitutivo é o de serem empregados para orientar o interlocutor para certos tipos de 

conclusão, com exclusão de outros. Para descrever tais enunciados, torna-se necessário 

determinar sua orientação discursiva, ou seja, as conclusões para as quais eles podem servir 

de argumento. 

Dentro desse quadro, considera-se a argumentação como uma questão lingüística, não 

derivada de condições de verdade ou de seu caráter lógico, mas sim inserida na concepção de 

                                                                                                                                                                                     

proposições autônomas, são utilizados os critérios de: alcance da pergunta, alcance da negação, encadeamento do 
discurso, extraposição e quantificação. 
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enunciação, orientando argumentativamente conteúdos semânticos marcados por 

regularidades lingüísticas. 

 

3 Análise argumentativa do corpus 

  

Antes da análise argumentativa, foram feitas análises textuais sobre uso de então no 

texto escrito, em que foram encontrados os seguintes casos de então:então – temporalidade, 

então – causalidade, então – condicionalidade, então – conclusão, então – anafórico-

seqüencial, então – seqüencial, então – intensificador. 

Porém o detalhamento de tal estudo não será possível nesse artigo, em que o objetivo 

principal é descrever argumentativamente o então – conclusivo. 

É importante mencionar nesse ponto do trabalho que nem todas as análises das 

ocorrências com então-conclusivo serão explicitadas, pois muitas delas apresentaram 

funcionamento argumentativo-enunciativo tão semelhantes que, se analisadas, tornariam o 

estudo repetitivo. Além disso, algumas análises foram feitas com grupos de ocorrências que 

se assemelhavam. 

As duas ocorrências que seguem foram tiradas de uma entrevista com Selton Mello, 

que comenta sobre sua relação familiar e profissional. 

 

“Meu pai era bancário, mas tinha trabalho itinerante, ele passava muito tempo fora de casa. 

Então, tanto fazia ir para casa ou para Belém.” (PB-Ent-Qu:05/00:p.26:29-34) 

 

“Só não piorei porque tinha um trabalho, e sempre levei a sério o que faço. Então, fazia tudo 

direito.” (PB-Ent-Qu:05/00:p.28:10-16) 

 

Na primeira delas, ele afirma ser indiferente ir para casa ou para Belém, pois o pai 

tinha trabalho itinerante, então quase não via a família. Daí a conclusão “Então, tanto fazia ir 

para casa ou para Belém.” sustentada pelo topos +Itinerante - Presença do Pai. 

Nesse trecho da entrevista percebemos três orientações argumentativas. 

 

1) “Meu pai era bancário, mas tinha trabalho itinerante...” 

E1 = x (meu pai era bancário) 
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E2= x—) r (tem trabalho fixo, fica muito em casa) 

E3= y (tinha trabalho itinerante) 

E4= y—)~ r (vive viajando) 

Sendo que L se identifica e recusa E1, recusa E2 e assume E3 e E4. 

 

2) “...tinha trabalho itinerante, passava muito tempo fora de casa.” 

Tais enunciados constituem uma soma de argumentos numa classe argumentativa. 

 

3) “Meu pai era bancário, mas tinha trabalho itinerante, ele passava muito tempo 

fora de casa. Então, tanto fazia ir para casa ou para Belém.” 

  

E por fim a terceira orientação, que se aproveita de todas as anteriores, é a conclusiva, 

em que E1 concentra a orientação contrajuntiva e conjuntiva e Egco (enunciador genérico), 

baseado no senso comum, e conclui que, para L, era indiferente ir para casa ou Belém, pois 

era difícil de encontrar seu pai. 

Já a outra ocorrência apresenta uma conclusão circular e redundante, como se 

funcionasse como uma soma de argumentos. 

 

“...e sempre levei a sério o que faço. Então, fazia tudo direito.” 

Em que E1: sempre levei a sério——)Ej :faço tudo direito, não havendo diferença 

alguma quanto ao sentido da frase. (levar a sério = fazer direito) 

  

Nos três exemplos, o enunciador de B se sustenta na voz do senso comum, ou seja, 

num enunciador genérico. Talvez isso se deva ao fato de os três trechos terem sido retirados 

de entrevistas informais, sobre temas do dia-a-dia e não temas científico-formais. 

A próxima ocorrência, publicada também pela revista Veja em março de 2000, mostra 

uma entrevista com o cientista Ward que explica o porquê de a Terra ter evoluído e se 

constituído com vida. Veja: 

 

Veja: Por que a água é tão essencial? 
Ward: O fato de haver águas rasas na Terra pode ter sido vital, em certo momento de sua 
história, para o processo químico que formou grandes quantidades de calcário e retirou gás 
carbônico da atmosfera. Se isso não tivesse acontecido, a atmosfera de nosso planeta teria 
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concentrações muito elevadas de gás carbônico. Como resultado, a temperatura seria 
excessivamente alta, acima de 100 graus Celsius. Num ambiente assim, os oceanos 
evaporariam e a vida na Terra terminaria de maneira catastrófica. Nosso planeta levou cerca 
de dois bilhões de anos para formar oxigênio em quantidade suficiente para permitir a 
sobrevivência de animais. Além disso, a superfície passou por um longo período de 
estabilidade, que permitiu a existência contínua de água. A Terra só conseguiu desenvolver 
um ecossistema tão rico porque vem mantendo seus oceanos por mais de quatro bilhões de 
anos. E sempre em grau de acidez e salinidade que permite a formação de proteínas, a 
estrutura básica dos seres vivos. 
Veja: Então, tudo se resume a uma questão de sorte? 
Ward: Sorte é, sem dúvida, uma razão para existirmos, mas há outros fatores. Veja o papel 
desempenhado pela Lua nessa história (...). (PB-Ent-Veja:15/03/00:14) 
 

Nesse exemplo os argumentos que se unem e orientam para a conclusão e a própria 

conclusão aparecem separados por locutores diferentes.  

O operador então vem ligando toda a porção textual referente aos argumentos e a 

interrogativa em que aparece, orientando uma conclusão que ainda não é definitiva, pois 

então, além dessa orientação conclusiva, encabeçando uma interrogativa total, funciona como 

um teste para a conclusão tirada pelo entrevistador (L2). Quem determinará se a conclusão do 

entrevistador tem sustentação é o entrevistado (L1) com sua resposta. 

Resta-nos ainda afirmar que, nesse caso, além de locutores diferentes – um elencando 

argumentos e outro testando a conclusão – verifica-se, de acordo com a teoria polifônica, que 

há enunciadores diferentes na enunciação de L2 (entrevistador) - Então, tudo se resume a uma 

questão de sorte? -, sendo E1 o enunciador que conclui afirmativamente (Então, tudo se 

resume a uma questão de sorte?) e E2 o enunciador que testa a conclusão por meio de uma 

interrogação (É isso mesmo?). 

Na ocorrência em análise, L1 elenca numa classe todos os benefícios que a água 

proporcionou à formação do planeta, mas não diz como isso foi possível nem o porquê de o 

planeta apresentar água. A partir dessas observações o entrevistador (L2) toma esta classe de 

benefícios como uma escala argumentativa e se vê autorizado a tirar uma conclusão baseada 

no senso comum (“...foi uma questão de sorte?”) e ligada a uma interrogativa, o que revela, 

em certa medida, incerteza, já que a conclusão só será confirmada pela resposta do 

entrevistado. 

Percebe-se também que pode haver a comutação entre então e logo, mas logo implica 

uma conclusão verdadeira com forte sustentação, sem depender de outros argumentos, o que 
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não se pode dizer de então, em que a conclusão se afrouxa e aparece também como uma 

seqüenciação de porções textuais. 

O que leva L2 a concluir que tudo não passou de sorte foram as afirmações “O fato de 

haver águas rasas na Terra pode ter sido vital, em certo momento de sua história, para o 

processo químico que formou grandes quantidades de calcário e retirou gás carbônico da 

atmosfera. Se isso não tivesse acontecido, a atmosfera de nosso planeta teria concentrações 

muito elevadas de gás carbônico. Como resultado, a temperatura seria excessivamente alta, 

acima de 100 graus Celsius. Num ambiente assim, os oceanos evaporariam e a vida na Terra 

terminaria de maneira catastrófica” Representemos a seguir as relações argumentativas em 

jogo. 

 

Ei-A = L1(Ward): O fato de haver águas rasas na Terra pode ter sido vital, em certo momento 
de sua história, para o processo químico que formou grandes quantidades de calcário e retirou 
gás carbônico da atmosfera. Se isso não tivesse acontecido, a atmosfera de nosso planeta teria 
concentrações muito elevadas de gás carbônico. Como resultado, a temperatura seria 
excessivamente alta, acima de 100 graus Celsius. Num ambiente assim, os oceanos 
evaporariam e a vida na Terra terminaria de maneira catastrófica. Nosso planeta levou cerca 
de dois bilhões de anos para formar oxigênio em quantidade suficiente para permitir a 
sobrevivência de animais. Além disso, a superfície passou por um longo período de 
estabilidade, que permitiu a existência contínua de água. A Terra só conseguiu desenvolver 
um ecossistema tão rico porque vem mantendo seus oceanos por mais de quatro bilhões de 
anos. E sempre em grau de acidez e salinidade que permite a formação de proteínas, a 
estrutura básica dos seres vivos. ———) C= L2(Veja): Então, tudo se resume a uma questão 
de sorte? (E1: Então,  tudo se resume a uma questão de sorte. + E2: É isso mesmo?) 
 Ej = Egco 
  Topos 2: FT2 = Quanto menos explicações científicas, mais questão 
  de sorte. 
  

É preciso observar que L2 sugere a identificação de E1 com Ei e se sustenta num Egco 

no qual estão incluídos tanto ele quanto L1. 

O entrevistador é levado a acreditar que a presença de vida em nosso planeta foi uma 

questão de sorte, já que o entrevistado afirma que a presença da água em nosso planeta foi 

vital, elenca os benefícios da água na formação dos oceanos e, consequentemente, da vida no 

planeta, mas não apresenta uma justificativa para haver água na Terra, o que permite a 

indagação do entrevistador que logo é aceita pelo estudioso entrevistado, mas com ressalvas, 

pois este afirma haver outros fatores. 

Desse modo, é a ausência de explicações científicas sobre a presença da água em 

nosso planeta que faz com que a Veja conclua com o apoio no senso comum – portanto um 
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enunciador Egco - que tudo foi uma questão de sorte, constituindo assim o topos 

Ciência/Sorte da relação conclusiva entre o conteúdo A e C – quanto mais explicações 

científicas, menos questão de sorte-, as formas tópicas +Ciência – Sorte e –Ciência +Sorte; 

esta última sendo a forma selecionada para essa ocorrência, como se afirmando: o que a 

ciência não afirma/prova, é uma questão de sorte. 

Esse tipo de construção com o operador então, iniciando um enunciado conclusivo 

juntamente com uma interrogação, foi muito presente em nosso córpus, por isso será 

analisado somente mais um exemplo desse funcionamento para que o estudo não fique 

exaustivo. 

O exemplo que segue também faz parte da seção de entrevistas da revista Veja, 

publicada em janeiro de 2000. 

 

Bräuner: Eu fui mal interpretado. Não quis desafiar ninguém. Fiquei sabendo que estava 
demitido pelo rádio. Não pode! Como dão uma notícia dessas sem falar comigo? É, no 
mínimo, falta de ética. O ministro Élcio me contou que o presidente ficou irritado com as 
minhas declarações e que não havia saída senão me demitir e também à doutora Solange. 
Disse a ele que não aceitava isso como motivo para me demitirem. Não é pelo rádio que se 
demite um comandante de Força. Isso é grave. 
Veja: O senhor está dizendo então que o presidente errou na forma de demiti-lo? 
Bräuner: Não sei de quem foi...É, quem assina o ato é ele.(...) 
(PB-Ent-Veja:12/01/00:11) 
 

Nessa ocorrência, logo não pode substituir então, apesar de ela ter valor conclusivo, 

pois o operador então vem posposto a elementos da oração. 

 

Veja: O senhor está dizendo logo que o presidente errou na forma de demiti-lo? 

 

Porém se iniciarmos com logo, ele parece ser aceito, mas o texto parece causar 

estranheza, pois orienta uma conclusão tirada pela VEJA e finalizada por uma interrogativa 

total que testa a conclusão e tenta resumir o texto anterior, e o operador logo encabeça 

conclusões com garantia de verdade e de forte sustentação, o que não se verifica no enunciado 

abaixo,  

Veja: Logo o senhor está dizendo que o presidente errou na forma de demiti-lo? 
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pois a conclusão não traz uma garantia de verdade ao enunciado, já que vem unida a uma 

interrogação, ocorrendo assim a presença de dois enunciadores, E1 que conclui e o E2 que 

indaga e testa a conclusão. 

 

L1: A: Bräuner: Eu fui mal interpretado. Não quis desafiar ninguém. Fiquei sabendo que 
estava emitido pelo rádio. Não pode! Como dão uma notícia dessas sem falar comigo?  É, no 
mínimo, falta de ética. O ministro Élcio me contou que o presidente ficou irritado com as 
minhas declarações e que não havia saída senão me demitir e também à  doutora Solange. 
Disse a ele que não aceitava isso como motivo para me demitirem. Não é pelo rádio que se 
demite um comandante de Força. Isso é grave.———) L2: C:  Veja: O senhor está dizendo 
então que o presidente errou na forma de demiti-lo? (E1: Então o presidente errou na forma de 
demiti-lo. eE2: O senhor está dizendo isso?) 
  
Eun: Quanto menos ética, mais erro. 
  

Quanto aos locutores, L1 apresenta em seu enunciado argumentos organizados numa 

escala argumentativa crescente. Veja os trechos sublinhados e também a escala proposta 

“Bräuner: Eu fui mal interpretado. Não quis desafiar ninguém. Fiquei sabendo que estava 

demitido pelo rádio. Não pode! Como dão uma notícia dessas sem falar comigo? É, no 

mínimo, falta de ética. O ministro Élcio me contou que o presidente ficou irritado com as 

minhas declarações e que não havia saída senão me demitir e também à doutora Solange. 

Disse a ele que não aceitava isso como motivo para me demitirem. Não é pelo rádio que se 

demite um comandante de Força. Isso é grave.” 

 

1) não posso ser demitido pelo rádio ——2) sem falar comigo——3) é falta de ética—— 4) 
demitir pelo rádio um comandante—————)5) É grave. 
 

Observe que houve um salto dos argumentos de menor força e geral que podem ser 

resumidos em “É falta de ética demitir alguém pelo rádio” para os argumentos de maior força 

argumentativa e particular que são 4 e 5, parafraseados por “É grave demitir um comandante 

pelo rádio (como no meu caso)”. 

Baseado na escala argumentativa descrita, L2 toma o topos Ética / Erro – em que FT1: 

+Etica – Erro e FT2: -Ética + Erro - e conclui o conteúdo C, com a forma tópica FT2. 

Seguindo temos mais uma ocorrência retirada de uma entrevista da revista Veja de 

março de 2000 com o então presidente do Chile. 
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Veja: Além de Fernando Henrique, o senhor é amigo pessoal de Fernando de la Rúa, 
presidente da Argentina. Isso facilitará a criação de vínculos mais firmes entre os três países?  
Lagos: Há fatores da política internacional que estão além do governo, mas a amizade ajuda. 
O Chile é um pequeno país e para que se escute nossa voz devemos falar junto com outras 
vozes. O Mercosul é uma ótima instância para falarmos com uma única voz, representando 
esta parte do mundo. Precisamos pertencer a um bloco regional forte, se pensamos no futuro. 
Dou o exemplo da Espanha, que pôs abaixo os Pirineus e se integrou à Europa. A Espanha é 
importante na Europa, então é importante no mundo. Não é só uma questão de tarifas 
alfandegárias. 
Veja: Então a prioridade do Chile será o Mercosul e não o Nafta, que reúne os Estados 
Unidos, o México e o Canadá? 
Lagos: Claro. O Nafta, para nós, é um acordo comercial. O Mercosul é mais do que isso, é 
político, estratégico.(PB-Ent-Veja:08/03/00:13) 
  

Nessa ocorrência, como já dissemos antes, o operador então aparece duas vezes. Na 

primeira delas então encabeça uma conclusão convincente, calcada no conhecimento de 

mundo implícito de que a Europa é importante no mundo. Veja: 

 

(a) A Espanha é importante na Europa, então é importante no mundo. 

 

em que a sustentação da conclusão se dá pelo implícito do enunciado acima: “A Europa é 

importante no mundo”. 

 

Ei - A Espanha é importante na Europa ,———) C: então é importante no mundo. 

Eun - A Europa é importante no mundo. 

        + Europa + Importante 

 

Como se verifica, essa ocorrência traz uma conclusão dada como verdadeira e 

universal, sendo então facilmente substituído por logo (A Espanha é importante na Europa, 

logo é importante no mundo.) e garantida pelo topos “A Europa é importante no mundo”, que 

apresenta as formas tópicas: F1: +Europa +Importante e F2: -Europa –Importante.  

Já na segunda ocorrência de então, ainda na mesma entrevista, percebe-se que a 

conclusão que o entrevistador tira de tudo que foi dito pelo entrevistado não é tão convincente 

quanto a primeira, pois, ao mesmo tempo em que o entrevistador parece concluir, também 

dirige uma pergunta a Lagos, testando sua conclusão iniciada pelo operador em análise, como 
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já vimos em nossa terceira análise sobre o papel da água na formação de vida em nosso 

planeta. 

 

L1: Ei: A: Há fatores da política internacional que estão além do governo, mas a amizade 
ajuda. O Chile é um pequeno país e para que se escute nossa voz devemos falar junto com 
outras vozes. O Mercosul é uma ótima instância para falarmos com uma única voz, 
representando esta parte do mundo. Precisamos pertencer a um bloco regional forte, se 
pensamos no futuro. Dou o exemplo da Espanha, que pôs abaixo os Pirineus e se integrou à 
Europa. A Espanha é importante na Europa, então é importante no mundo. Não é só uma 
questão de tarifas alfandegárias. ———) L2:Ej: C: Veja: Entãoa prioridade do Chile será o 
Mercosul e não o Nafta, que reúne os Estados Unidos, o México e o Canadá?(E1: Então a 
prioridade do Chile será o Mercosul e não o Nafta, que reúne os Estados Unidos, o México e 
o Canadá. + E2: É issomesmo?) 
 
Eun Quanto mais união regional, mais força no mundo. 
 

 A conclusão, como já visto, é dividida em dois enunciadores, E1 que conclui e 

E2 que questiona a conclusão e testa sua legitimidade. O topos levantado se constrói e se 

sustenta na afirmação de Lagos. “Precisamos pertencer a um bloco regional forte, se 

pensamos no futuro”e na analogia que ele faz do bloco regional da América Latina 

(Mercosul) com a relação Espanha e Europa, que, devido à união, são importantes no mundo. 

 Nessa seqüência fica claro que os operadores argumentativos podem articular 

atos de fala distintos no discurso, como afirma Koch (1989) e Guimarães (1987), já que os 

argumentos postos por Lagos (L1) orientaram a conclusão tirada pelo entrevistador (L2) da 

revista Veja, havendo concordância entre ambos.  

 É necessário ainda afirmar que em “A Espanha é importante na Europa, então 

é importante no mundo” temos a coordenação de orações e em “Então a prioridade do Chile 

será o Mercosul e não o Nafta, que reúne os Estados Unidos, o México e o Canadá?”  a 

coordenação de porções textuais, separadas por parágrafos e locutores diferentes. 

  

4 Considerações Finais 

 

Feito esse percurso, considero oportuno voltarmos a lembrar o objetivo de nossa 

pesquisa: a) observar o articulador então na organização textual, contrapondo-o aos outros 

articuladores também considerados conclusivos, focalizando as especificidades de cada 

operador, principalmente então, ao articular termos, orações ou até porções textuais; e b) 
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analisar as funções argumentativas, bem como os fenômenos semânticos da polifonia e 

implicação estabelecidos por então no texto escrito. 

Como Martelotta (1994) e Risso (1996) apontam os vários tipos de funcionamento 

textual de então no texto oral, nosso estudo pretendeu mostrar o funcionamento textual de 

então no texto escrito, o que nos deixou claro que, em ambas as modalidades, então mantém 

suas características anafórico-sequencias marcantes, mas também revelou que esse operador, 

com funcionamento conclusivo, apareceu mais em textos informais escritos (entrevistas) com 

ancoragem na oralidade, característica esta que também o diferenciou de portanto, que estava 

mais presente em textos de formalidade intermediária (matérias assinadas e cartas de leitores 

editores), sem nenhuma sustentação na modalidade oral. 

Quanto à análise argumentativo-enunciativa, é de fundamental importância concluir 

dizendo que o movimento conclusivo, como visto nas análises, não se restringe aos limites 

estritos dos enunciados e sim opera sobre as relações textuais, englobando aspectos sintáticos, 

semânticos e pragmáticos que aparecem indissoluvelmente integrados, o que confirma os 

apontamentos de Vogt sobre o que ele chamou em seus estudos de pragmática integrada. 

Especificamente sobre o operador então, foi possível notar algumas particularidades 

em seu funcionamento argumentativo-enunciativo que antes da análise não se previa, como o 

fato de tal operador, em algumas ocorrências, ao mesmo tempo em que sustentava um ato de 

fala argumentivo-conclusivo, também carregava outros atos de fala, como o imperativo e 

interrogativo, apresentando assim, na análise polifônica, dois enunciadores – um que concluía 

e outro que ora interrogava ora ordenava – num único enunciado aparentemente somente 

conclusivo. Esse funcionamento impedia então de ser substituído pelo protótipo conclusivo 

logo, mesmo apresentando semelhante funcionamento. 

Talvez seja precipitado ainda mencionar que as construções com nosso operador 

parecem ser mais sustentadas por enunciadores genéricos, refletindo no topos o senso comum, 

o que nos possibilitou levantar a hipótese de que isso ocorre pelo fato de termos analisado 

gêneros textuais informais – entrevistas e anúncios – que têm forte ancoragem no coloquial e 

no oral. 
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O DOMÍNIO DOS MECANISMOS DE JUNÇÃO E AS DIFERENTES TRADIÇÕES 

DISCURSIVAS NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE ESCRITA 

 
 

Patrícia Celene Senna da SILVA (UFMT/CAPES)1 
Lucia Regiane LOPES-DAMASIO (UNESP/MEeL-UFMT)2 

 
  

RESUMO: Neste trabalho, analiso os mecanismos de junção em contexto de aquisição de 
Tradições Discursivas (TD, daqui em diante) da escrita, em 50 textos produzidos por crianças, 
durante a antiga primeira série do Ensino Fundamental. Para essa análise, foram descritos os 
funcionamentos sintáticos, semânticos e pragmáticos desses mecanismos nesse universo 
textual. Minha pesquisa baseia-se na hipótese de Kabatek (2005a) de que há uma correlação 
entre TD e junção. Assim, realizo, nessa linha de investigação, uma análise centrada em 
elementos que se mostram sintomáticos da configuração de diferentes TDs e que permitem, 
ao mesmo tempo, reunir e comparar quantidades maiores de textos. Esses elementos são os 
diferentes mecanismos de junção.  
 
Palavras-chave: Tradições Discursivas. Mecanismo de Junção. Aquisição. 
 
 
1 Introdução 

 

 Neste trabalho, analisei os mecanismos de junção, em contexto de aquisição de 

Tradições Discursivas (TDs, daqui em diante) da escrita. Para essa análise, foram descritos os 

funcionamentos sintático, semântico e pragmático desses mecanismos nesse universo textual. 

 Minha pesquisa foi baseada na hipótese de Kabatek de que há uma correlação entre 

TD e junção. O autor se fundamentou no afunilamento da perspectiva dos estudos de Biber 

(1988) e em outros trabalhos, como, p. e., os de Raible (2001; 1992 apud KABATEK, 

2005a/c). Assim, realizei, na linha de Kabatek, uma análise centrada em elementos que se 

mostram sintomáticos da configuração de diferentes TDs e que permitem, ao mesmo tempo, 

reunir e comparar quantidades maiores de textos. Esses elementos são os diferentes 

mecanismos de junção. 

Nesse estudo, esteve no foco das atenções o momento em que o sujeito (crianças) 

encontra-se envolvido no processo de aquisição de escrita. A pesquisa foi norteada pela 

                                                           
1 Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá-MT, Brasil. E-mail: senna_paty@hotmail.com. 
2 Universidade Estadual Paulista, Assis-SP/ Mestrado em Estudos de Linguagem - Universidade Federal de Mato 
Grosso, Cuiabá-MT. E-mail: luciaregiane@bol.com.br. 



 

 

1109 

seguinte questão: Como o emprego de mecanismos de junção pode refletir características de 

TDs e de mesclas de TDs durante o processo de aquisição de TDs da escrita? Para responder a 

essa pergunta, o objetivo geral da pesquisa foi descrever e analisar o comportamento 

sintático-semântico e pragmático dessas técnicas em diferentes TDs, identificando nele 

reflexos de mesclas de TDs. 

 

2 Pressupostos teóricos 

 

2.1 Tradições Discursivas  

  

Segundo Kabatek (2005a), o ato comunicativo é sistematizado da seguinte maneira:  

 

Tradições Discursivas (adaptado de Kabatek, 2005b, p.161) 

 

Dessa forma, objetivo comunicativo, que é a capacidade universal de falar, é filtrado 

pelas escolhas linguísticas, que são particulares de cada língua, de acordo com o sistema 

linguístico e suas normas de usos, e, simultaneamente, pelas TDs, concretizando, assim, um 

enunciado desejado. Fundamentado nesse conceito, Kabatek faz uma definição geral do que 

são TDs: 

 

Entendemos por Tradição discursiva (TD) a repetição de um texto ou de uma 
forma textual ou de uma maneira particular de escrever ou de falar que 
adquire valor de signo próprio (portanto é significável). Pode-se formar em 
relação com qualquer finalidade de expressão ou com qualquer elemento de 
conteúdo cuja repetição estabelece um laço entre atualização e tradição (atos 
de enunciação ou elementos referenciais) que evocam uma determinada 
forma textual ou determinados elementos linguísticos empregados. (Kabatek, 
2005a, p. 139).3 

                                                           
3 “Entendemos por Tradición Discursiva (TD) la repetición de un texto o de una forma textual o de una manera 

particular de escribir o de hablar que adquire valor de signo própio (por lo tanto es significable). Se pueder 
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Por ser muito ampla, Kabatek ressalta três questões importantes a respeito dessa 

definição. Ele deixa claro que nem toda repetição pode ser uma TD, já que toda TD deve ser 

discursiva. Apesar disso, nem toda repetição discursiva, ou melhor, nem toda repetição de um 

elemento linguístico forma uma TD, mas a formação de uma TD exige a repetição de algo 

(Kabatek, 2005a). Por último, a mais complexa das questões acerca do tema diz respeito à 

repetição de conteúdo que não necessariamente será uma TD, mas que, provavelmente, estará 

ligada a uma TD. Essa ligação é chamada de evocação, ou seja, “a relação de tradição de uma 

TD tem então duas faces, a TD propriamente dita e a constelação discursiva que a evoca” 

(Kabatek, 2005a, p. 138, grifo meu). 

Nessa perspectiva, os traços fundamentais para o estabelecimento de uma TD são a 

repetição e a evocação. Para exemplificar essa afirmação, Lopes (2012) traz alguns exemplos 

simples e ilustrativos como: 

(i) “o emprego, no português brasileiro, do tratamento senhor/senhora para uma pessoa mais 

velha e desconhecida com quem não se tem nenhum tipo de intimidade” (p. 22). Acrescento 

que esse emprego ocorre também para pessoas conhecidas que, por serem mais velhas, são 

tratadas com respeito, mesmo por aqueles com quem há intimidade. Nesses casos, nossa 

tradição recomenda o uso dessas formas mesmo não havendo nenhum impedimento 

gramatical para a utilização de você/tu; e 

(ii) o emprego de Vossa Excelência por políticos, mesmo em contextos de ironias, injúrias e 

“brigas”, também é uma TD por evocar um discurso que os unifica como pertencentes a um 

mesmo grupo. 

Assim, Kabatek (2005a, p. 161) afirma: “uma TD é mais do que um simples 

enunciado; é um ato linguístico que relaciona um texto com uma realidade, uma situação etc., 

mas também relaciona esse texto com outros textos da mesma tradição.” 4 A construção de 

um enunciado, portanto, se dá por meio da união entre textos já ditos, que são evocados e 

formar en relación con cualquier finalidad de expresión o con cualquer elemento de contenido cuya repetición 
establece un lazo entre actualización y tradición, es decir, cualquer relación que se puede establecer 
semióticamente entre dos elementos de tradición (actos de enunciación o elementos referenciales) que evocan 
una determinada forma textual o determinados elementos lingüísticos  empleados.” 
4 “ [...] una TD es más que un simple enunciado; es un acto lingüístico que relaciona un texto con una realidad, 
una situación, etc. pero también relaciona esse texto con otros textos de la misma tradición.” 
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repetidos, total ou parcialmente, em uma situação concreta nova, fazendo com que toda 

enunciação seja um evento único, embora histórico.  

Neste mesmo sentido, “uma TD não é um texto repetido sempre da mesma maneira, 

pode ser também uma forma textual ou uma combinação particular de elementos”. 

(KABATEK, 2005a, p. 161),5 como, por exemplo, o uso da expressão Era uma vez, em um 

texto, que remete à tradição de contos infantis. Com isso, a historicidade e a tradicionalidade 

dos textos está na reiteração no tempo de um elemento de forma ou de conteúdo, guardado na 

memória (LONGHIN, 2014, p. 21-22). 

Vale destacar, a relação que Kabatek (2005a, p. 155-156)6 faz entre TD e gênero: “os 

gêneros são tradições de falar, mas nem todas as tradições de falar são gêneros”, compreende-

se, então, que o conceito de TD não é sinônimo de gêneros ou de tipos de textos. Na verdade, 

engloba essas diferentes correntes linguísticas, tanto de uma perspectiva mais discursiva 

quanto mais textual. Portanto, os gêneros, bem como os tipos de textos, ou seja, uma carta e 

uma narração, constituem, da mesma forma, TDs. 

O enfoque fundamental trazido pela adoção do conceito de TD, neste estudo, é 

referente à descrição das características particulares das diferentes TDs, no que tange o uso 

dos mecanismos de junção e também é referente à relação entre as TDs e o processo de 

aquisição de escrita. 

 

2.2 Aquisição de escrita 

 

À luz de estudos de Abaurre, Fiad, Mayrink-Sabinson (2002), acredito que os dados da 

escrita inicial caracterizam material importante para o estudo do processo geral por meio do 

qual se constitui e modifica a complexa relação entre o sujeito e a linguagem, uma vez que 

contribuem, significativamente, para a discussão da natureza da relação sujeito/linguagem no 

âmbito de uma teoria da linguagem perpassada pelas TDs.  

Em relação a isso, as autoras afirmam que “a aquisição da escrita é um momento 

particular de um processo mais geral de aquisição da linguagem. Nesse momento, em contato 

                                                           
5 “Una TD no es siempre un texto repetido constantemente de la misma manera, puede ser también una forma 

textual o una combinación particular de elementos.”   
6“ [...] los géneros son tradiciones de hablar, tradiciones discursivas, pero no todas las tradiciones de hablar son 
géneros.”  
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com a representação escrita da língua que fala, o sujeito reconstrói a história de sua relação 

com a linguagem” (ABAURRE et al p. 22). Refletindo sobre a própria linguagem, esse 

sujeito a manipula conscientemente quando está usando sua forma escrita de uma maneira 

diferente de quando usa a própria fala. A escrita é, desse modo, um espaço em que surgem 

características que refletem “a imagem de escrita criada a partir da escola” e traços da 

oralidade, já que se desenvolve no sistema oral de pensamento, o que acarreta o seu caráter 

heterogêneo. Esse espaço é privilegiado para a observação de manifestações da singularidade 

dos sujeitos.7 

Essas manifestações são tomadas aqui como hipóteses e operações dos sujeitos – 

crianças – e não como faltas. Também nessa direção, Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson 

(2002, p. 18-19) afirmam: 

  

Durante algum tempo, muitos pesquisadores teimavam em ver os primeiros 
enunciados infantis como manifestações “imperfeitas” de uma gramática 

“adulta”, objeto sempre presente para a sua contemplação, do qual, como se 
por simples força das circunstâncias, as crianças iam aos poucos se 
apropriando. Tomada a gramática adulta como referência e necessário ponto 
de chegada, eram então descritas as gramáticas infantis em termos das suas 
“faltas” e “imperfeições”, avaliando-se o progresso na aquisição com base 
no que ainda deveria ser aprendido. Considerações idênticas podem ser feitas 
sobre os primeiros trabalhos voltados para a aprendizagem da escrita, em 
que a obsessão pelo modelo adulto transparece na análise das primeiras 
produções escritas infantis, análise que desconsidera as operações da criança 
sobre a linguagem escrita e as hipóteses que continuamente elabora na 
tentativa de compreender o funcionamento da escrita. 

 

As hipóteses e operações dos sujeitos, nesse processo de aquisição de escrita, ocorrem 

associadas não apenas à alfabetização, tal como tradicionalmente entendida – capacidade de 

codificação e decodificação do sistema e de uma norma linguística –, mas também à 

observação das diferentes TDs, abrangendo, assim, as regras da língua, as regras das TDs e a 

forma como o sujeito se relaciona com elas. Sendo assim, conforme Longhin-Thomazi 

(2011), estão relacionadas à inserção dos sujeitos nas práticas formais de letramento.  

 Ainda de acordo com essa autora, os dados de escrita infantil que caracterizam 

contextos de aquisição de escrita permitem a observação de dois traços recorrentes: (i) o 

contar, que se identifica com a essência da atividade linguística desses sujeitos; e (ii) a 
                                                           
7 Sujeito entendido como “individuação”, referente à circulação dialógica do escrevente, que, portanto, só possui 

individualidade em relação ao conceito de dialogia. 
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repetição de juntores, que se identifica, por sua vez, com esse contar e com uma significação 

que une recortes ou fragmentos de outros textos, pertencentes a tradições orais e informais, 

tais como o diálogo familiar, cotidiano, e a tradições orais e formais, tais como a oralidade 

letrada da professora em ambiente escolar. Ou seja, os textos analisados registram a 

convivência entre as práticas sociais orais e letradas, de modo a configurar o que chamo aqui 

de heterogeneidade constitutiva da escrita, nos moldes de Corrêa (2001, 2006, 2007). 

 Não estou com isso propondo um caminho natural e direto do oral para o escrito, mas 

destacando o papel das tradições da oralidade, que a criança já domina, no seu processo de 

aquisição de escrita. Ao papel da oralidade, soma-se, ainda, o papel das tradições que estarão 

ligadas à imagem da escrita passada pela escola. 

 As tradições orais e formais e essa imagem de escrita ligam-se à presença do outro, 

interlocutor fisicamente presente ou representado e ponto de referência necessário para o 

sujeito em constituição. No caso desse estudo, a professora assume esse papel. Os dados 

mostram “marcas deixadas pelo sujeito e pelo outro que com ele interage, nos movimentos 

dessa interação” (ABAURRE et al p. 42).  

 

2.3 Esquemas de junção 

 

Raible (2001; 1992, apud Kabatek, 2005a) chama junktion a dimensão universal da 

linguagem que permite a sistematização das diferentes técnicas linguísticas usadas para 

juntar/combinar elementos proposicionais. Para olhar as TDs via mecanismos de junção, 

adoto a metodologia proposta por Kabatek (2005a), a partir de Biber8 (1988 apud 

KABATEK, 2005a), em que é reduzida a quantidade de elementos descritos e analisados a 

fim de caracterizar e distinguir as TDs. Isso porque os esquemas de junção de um texto são 

tomados aqui como sintomas para a determinação de uma TD, ou seja, para determinar a TD a 

que o texto pertence. 

Nessa direção, o trabalho aqui relatado propôs a análise dos juntores a partir da 

conjugação de dois eixos, com diferentes graus de complexidade, conforme Raible (2001  

apud KABATEK, 2005a). No eixo sintático (vertical), parte-se dos elementos mais 

                                                           
8  Biber (1988) propõe uma análise multidimensional, que, portanto, enfoca um conjunto amplo de elementos em 
uma metodologia estatística usada para identificar e comparar textos. 
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agregadores até os mais integradores (as formas de interdependência de orações), ou seja, da 

simples justaposição até os casos de hipotaxe. Acrescento a esse eixo vertical, um horizontal, 

que diz respeito às relações de sentido que legitimam a junção seguindo uma “escala 

cognitiva de complexidade crescente”. Como ilustra o esquema: 

  

                                                                  

 

                                                 

 

 

 

 

Da mesma forma como os juntores estão inseridos no eixo sintático, vertical, também 

estão no eixo horizontal, segundo o tipo de relação que expressam no enunciado. A 

construção da escala de organização da complexidade, feita por Lopes-Damasio (2011), 

pauta-se nas relações apresentadas como resultado de um estudo tipológico de Kortmann 

(1997), partindo das relações menos complexas, como a adição, até as mais complexas, como 

a concessividade, conforme o quadro: 
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A análise se fundamenta, assim, num modelo funcionalista de linguagem em que a 

relação entre as orações está pautada na não discretude dos processos de junção e, ao mesmo 

tempo, no cruzamento entre as informações sintáticas e semânticas, tal como segue 

esquematizado na tabela abaixo: 

 

complexidade crescente de relações semântico-cognitivas 

graus de interdependência 
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P= Parataxe  
H= Hipotaxe 

 
Para medir o grau de interdependência, o sistema de taxe se desdobra em parataxe e 

hipotaxe. A distinção entre elas encontra-se nos aspectos gramaticais das unidades 

envolvidas:  

(i) se ambas as orações são livres e constituem, assim, cada uma um todo funcional, a 

construção é paratática (ordem fixa);  

(ii) se, por outro lado, uma oração domina/modifica a outra, é dominante e, portanto, nuclear, 

enquanto a outra é dependente e, portanto, modificadora, a construção é hipotática (há 

dependência). 

Em relação ao crescente de complexidade cognitiva das relações semânticas (eixo 

horizontal), é importante destacar sua referência direta à unidirecionalidade da mudança 

semântica, constatada em diversos trabalhos (ver Kortmann, 1997 apud Lopes-Damasio, 

2011; Longhin-Thomazi, 2011, entre outros), que aponta sempre para uma relação de 

derivação entre as categorias espaciais e modais em direção a tempo e CCCC; e de derivação 

entre tempo e CCCC. O esquema molecular adaptado de Kortmann (1997, p. 178) ilustra 

essas derivações: 

 

LUGAR 

 

CCCC                                TEMPO 

 

MODO 
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A análise do arranjo das relações desempenhadas pelos juntores, de acordo com esse 

critério bidimensional, será trazida como argumento indicativo da circulação do escrevente 

pelo (seu) imaginário sobre a escrita e da dialogia com o já falado-escrito, em contextos 

determinados sócio-historicamente, ou seja, contexto de sala de aula, em uma turma de 1º ano 

do Ensino Fundamental, intrinsecamente associado ao processo de aquisição de escrita. A 

peculiaridade desse tipo de tratamento proposto encontra-se, portanto, no fato de enxergar a 

prática de textualização não como produto textual – no sentido de que há um produtor de 

texto que se antecipa ao próprio texto, enquanto fonte/origem do dizer, mas como um 

processo de textualização em que sujeito/escrevente e seu texto se constituem.  

 

3 Método de pesquisa e corpus 

 

O universo da investigação foi composto por 50 textos extraídos do Banco de dados 

sobre aquisição de escrita infantil, constituído para subsidiar os trabalhos do Grupo de 

Pesquisa Estudos sobre a linguagem (GPEL/CNPq processo 400183/2009-9), coordenado 

pelo Prof. Dr. Lourenço Chacon.  

As coletas dos dados foram realizadas, durante as aulas de Língua Portuguesa, de uma 

escola pública – Romano Calil – localizada na periferia da cidade de São José do Rio Preto-

SP, ao longo do ano de 2001, a partir da aplicação de propostas que visavam à obtenção de 

textos pertencentes a distintas TDs, o que permitiram flagrar, entre outras coisas, aspectos de 

sua natureza composicional e não-homogênea. 

Quanto ao método, foi realizada uma abordagem qualitativa, percorrendo, 

basicamente, duas etapas principais:  

(i) Mapeamento dos esquemas de junção dos textos, com a caracterização qualitativa dos 

juntores baseada no cruzamento dos parâmetros sintático e semântico; 

(ii) Descrição e análise desses mecanismos de junção, em concernência com a bibliografia 

pertinente e o detalhamento dos objetivos em função da hipótese de trabalho.  
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4 Descrição e análise dos dados 

  

Essa tabela mostra as quantidades relativas a cada mecanismo de junção usado pelos 

alunos de acordo com os eixos vertical, que são os diferentes graus de interdependência 

sintática (parataxe e hipotaxe), e as diferentes relações semântico-cognitivas, elencadas de 

acordo com o aumento de complexidade. 

 

 
Adição Alternância Modo Comparação 

Tempo 
Simultâneo 

Tempo 
Contingente 

Tempo 
Anterior 

P Ø (90) 
e (78) 
e também 
(16) 
mas (2) 
também (1) 
que (1) 
então (1) 
 

ou (4)    as vezes (1) primeiro 
(3) 
e (1) 
agora 
(1) 

H   gerúndio 
(1) 

 depois (1) 
enquanto 
(1) 
quando (1) 

quando (3) 
sempre 
quando (1) 

gerúndi
o (1) 

 
 Tempo 

Posterior 
Causa Condição Finalidade Contraste Concessão 

P Ø (47) 
e (48) 
aí (13) 
aí depois (1) 
daí (4) 
e depois (14) 
depois (5) 
em seguida 
(1) 

e (23) 
Porque (14) 
Ø (15) 
que (1) 
aí (2) 
por isso (5) 
então (1) 
já que (1) 
agora (1) 

  e (3) 
mas(4) 
aí (1) 
então (1) 
só que (1) 

 

H  porque (6) 
por (1) 
gerúndio (1) 
que (1) 

quando 
(18) 
se (8) 

para (7) 
para que (1) 

invés de (1) mesmo que 
(1) 

 

 De acordo com essa tabela, chamo a atenção para a grande recorrência dos casos de 

parataxe (405 ocorrências). Apesar desse dado, é importante destacar também que os casos de 

hipotaxe são relativamente significativos (54 ocorrências), 
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 De forma genérica, no eixo horizontal, a relação de sentido mais presente nos textos é 

a de adição (189 ocorrências), aqui considerada como neutra – ou seja, quando há a 

possibilidade de alteração da ordem das orações articuladas com o mínimo prejuízo de 

sentido. Em seguida, tem-se a relação temporal, mais especificamente de tempo posterior, 

constatada em 133 ocorrências. A relação de causa foi observada em 72 casos, seguida pela 

de condição em 26 e, por fim, pela relação de contraste, constatada em 11 ocorrências.  

 Os gráficos abaixo ilustram esses dados: 
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 Coerentemente com as relações de sentido mais recorrentes nos corpus, os 

mecanismos de junção que apresentam frequência token (que diz respeito à frequência textual 

de ocorrência de um item/construção independentemente de seu significado) mais 

significativa são: e (153), Ø (152), quando (22), porque (20) e também (16), aí (16), e depois 

(14), se (8) e para (8). A multifuncionalidade desses itens está diretamente ligada às relações 
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semântico-cognitivas de adição, tempo, causa e condição, conforme apontado anteriormente e 

indicado no gráfico 3 abaixo: 
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 Para este trabalho, irei destacar apenas dois exemplos que se mostram significativos: 

um em relação aos usos de justaposição e outro em relação aos usos de e. 

 

4.1 Os usos de justaposição 

 

 Os casos de justaposição, observados no corpus, estão relacionados à parataxe e 

codificam as relações semântico-cognitivas de adição, tempo posterior e causa, conforme as 

quantidades apresentadas na tabela:  

 

 Adição 
Tempo 

Posterior 
Causa 

Parataxe Ø (90) Ø 47 Ø (15)
Hipotaxe -- -- -- 
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Por meio da proposta 07 “Precisando de óculos?”, foi perguntada às crianças se elas 

gostavam de bichos e se tinham algum. Em seguida, a professora lhes disse que havia 

encontrado uma revista que continha uma reportagem, descrevendo um animal que, com 

certeza, elas não teriam em casa: a anta. O texto foi lido duas vezes e posteriormente foi 

solicitado que escrevessem aquilo que haviam entendido. 

 

(01) Usando óculos 

Anta. 
A femia é maior doque o macho Ø o filhotes e quinem a mãe Ø a 
anta não enxerga direito Ø ela fica trombando nas 
arvores Ø ela gostadecoisa salgada Ø os cassadores 
pôm sacolas de sal e quando chóve molhaosal 
e as coisas que ela come ficão salgadas e também 
ela é muito grande Ø ela é grande do tamanho de 
um elefante Ø éla é mamífera [0107-18] 
 

Nesse texto, o aluno apresenta, em forma de TD listagem, uma série de características 

da anta. Nessa listagem descritiva, é inserida uma TD narrativa em que ele conta o que 

acontece com a anta por ela gostar de coisas salgadas. Além das ocorrências de justaposição 

que marcam adição neutra, no texto, chamo a atenção para aquelas em que é codificada uma 

relação de causa paratática: 

 

[...] a anta não enxerga direito Ø ela fica trombando nas arvores;  
[...] ela gostadecoisa salgada Ø os cassadores pôm sacolas de sal [...]. 

  

Nessas sequências paratáticas, em que há uma dependência da ordem das orações, a 

acepção está fortemente associada à noção de explicação, permitindo paráfrases por por isso. 

 

4.2 Os usos de e 

 

 Foram observadas 105 ocorrências do juntor e, 16 de e também e 14 de e depois, 

distribuídas principalmente em casos de parataxe com acepções de adição, tempo anterior e 

posterior, causa e contraste. A multifuncionalidade e a polissemia de e já foi tema de vários 

estudos de cunho funcionalista, mas aqui servirá como índice do trânsito da criança por 

distintas relações semântico-cognitivas, menos e mais complexas, conjugadas a uma taxe 
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mais simples, o que exige do analista uma sensibilidade para, a partir do contexto, inferir as 

relações pretendidas. 

 

 Adição 
Tempo 

Anterior 
Tempo 

Posterior 
Causa Contraste 

Parataxe 
e (78) 

e também (16) 
 

e (1) 
 

e (48) 
e depois (14) 

e (23) e (3) 

Hipotaxe − − − − − 
 

O próximo texto, transcrito em (02), foi produzido a partir da proposta 13 “Palestra 

sobre voz”. Nesse dia, as crianças assistiram a uma palestra sobre audição e a um teatro de 

fantoches sobre os cuidados com a voz. Após a palestra, foi solicitado que as crianças 

escrevessem sobre o que elas haviam compreendido. 

 
(02) eu escutei uma paléstra da Cristiane  
e de quato meninas e de Renata e o méis 
pasado ela falou do ovido e oge 
ela falo comé que agente souta son 
pela boca Ø tem o motorzinho que é 
labinrinto que sobe pelo pumãou 
mais tem os labinrinto e machucar 
o caninho e machuca toda agarganta 
é muito perigoso e pode atémorer 
Ø tén um caraso na garganta. 
Ø A xiquinha todo dia ela fala com 
os animais éra a vaca o boi o pasarin e 
burro. [0113-05] 

 
 Nesse texto, há uma mescla entre a TD relato, em que a criança conta tudo o que 

aprendeu na palestra, e a TD narrativa, em que narra, muito resumidamente, a história 

apresentada no teatro de fantoches (trecho em itálico). O texto mostra também, ocorrências do 

juntor e com distintas acepções, tais como adição neutra (i), tempo anterior (ii), tempo 

posterior (iii) e causa paratática (iv): 

 

(i) [...] mais tem os labinrinto e machucaro caninho e machuca toda agarganta é muito 
perigoso [...] 
(ii) eu escutei uma paléstra da Cristiane e de quato meninas e de Renata e o méis pasado ela 
falou do ovido e oge ela falo comé que agente souta son pela boca. [...] 
(iii) eu escutei uma paléstra da Cristiane e de quato meninas e de Renata e o méis pasado ela 
falou do ovido e oge ela falo comé que agente souta son pela boca. [...] 
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(iv) [...] mais tem os labinrinto e machucar o caninho e machuca toda agarganta é muito 
perigoso e pode atémorer [...] 

 

5 Considerações finais 

 

O principal objetivo deste trabalho foi analisar os mecanismos de junção, em contexto 

de aquisição de TDs da escrita. Para responder a pergunta que norteou minha pesquisa, 

“Como o emprego de mecanismos de junção pode refletir características de TDs e de mesclas 

de TDs durante o processo de aquisição de TDs da escrita?”, o objetivo geral da pesquisa foi 

descrever e analisar o comportamento sintático-semântico e pragmático dessas técnicas em 

diferentes TDs, identificando nele reflexos de mesclas de TDs. 

 Com a análise dos dados, percebi que, sobre a composicionalidade das TDs, o sujeito, 

ao escolher o conjunto de juntores, transita pelo que é fixo na tradição e pelo o que é lacunar. 

Como Longhin-Thomazi (2011) explica, ao assumir que são as TDs que condicionam o tipo e 

a frequência dos esquemas de junção, o fixo estará presente nos texto, o lacunar também 

constituirá o processo de escrita, pois a opção pelo mecanismo de junção, já que a língua 

possui diversas possibilidades de associações sintático-semântica, é sempre uma escolha 

individual. Então, por estar em processo de aquisição da tradição de escrita, a forma da 

criança lidar com o fixo e com o lacunar será de formar particular. 

 Destaco também que, nesse processo de aquisição do modo de enunciação escrito, a 

criança usará mão da enunciação que domina, ou seja, os textos orais. Por isso a escolha dos 

mecanismos de junção terá como base os utilizados pelo sujeito na oralidade. Com isso, foi 

constatado que o maior número de mecanismos encontrados pertence ao eixo paratático, por 

ser um recurso bastante característico da fala, pois a tradição oral é fundada num dialogismo 

que exige do outro uma participação maior na construção de sentido.  

 Pela análise qualitativa, como destacou também Tuão-Brito (2014), em seu trabalho 

sobre os mecanismos de junção, verificamos que as TDs narrativas e descritivas, como 

também as tradições de diálogo foram mais recorrentes nas produções das crianças. Nas TDs 

narrativas, por exemplo, há, principalmente, uma relação de temporalidade que é marcada por 

juntores como aí, daí, e (temporal), e depois, justaposição (temporal) etc. Com isso, a 

hipótese de Kabatek (2005a) de que os mecanismos de junção são sintomáticos na 

configuração de diferentes TDs é validada.  
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O ESPANHOL DA AMÉRICA DO SUL: O TRATAMENTO ÀS VARIEDADES EM 

UM LIVRO PARA O ENSINO MÉDIO 

 
 

Paula Renata Almeida LIMA (UFG)1 
 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é traçar um panorama que abarque estudos referentes às 
variedades dialetais sul-americanas, mostrando como as questões dialetais são abordadas no 
ensino, de forma mais específica, na coleção de três volumes do livro didático para o ensino 
médio, intitulada Enlaces – Español para jóvenes brasileños (OSMAN et. al., 2010). Para 
isso, pautamo-nos nas teorias referentes às variedades dialetais do espanhol (UREÑA, 1976; 
FERNÁNDEZ, 2000; WEINBERG, 1992) bem como em discussões acerca de políticas 
públicas e educacionais/linguistícas relacionadas à expansão do espanhol no mundo e no 
Brasil (BAKER, 2006; CALVET, 2007) 
 
Palavras-chave: Livro didático. Variedades diatópicas. América do Sul. políticas 
linguísticas. 
 
 
1 Considerações iniciais 

 

A língua assume papéis fundamentais: é por meio dela que o homem enuncia seu 

pensamento, analisa os fatos do mundo e interage com o outro. Assim, como afirma Orlandi 

(1998), observamos que linguagem e sociedade se constituem mutuamente em um jogo que 

envolve processos histórico-sociais.  

Pensando assim, temos a Sociolinguística como uma das áreas da Linguística que 

estuda a língua em uso dentro das comunidades de fala, correlacionando aspectos sociais e 

linguísticos, conforme Mollica (2003). Esta mesma autora ressalta que esta ciência focaliza os 

empregos linguísticos concretos e heterogêneos no sentido das múltiplas possibilidades da 

língua. Sendo assim, dada a complexidade que envolve o objeto de estudo da Sociolinguística, 

esta ciência pode se direcionar para diferentes vertentes, dentre elas a variacionista, a 

interacional e a da dialetologia.  

                                                           

1
 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade 

Federal de Goiás – Goiânia/ Brasil. E-mail: paula1lima@hotmail.com. 
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Para esta pesquisa, focalizaremos o aspecto dialetológico da língua espanhola, 

apresentaremos as oito zonas dialetais (3 peninsulares e 5 americanas) e focaremos nas três 

zonas da América do Sul (andina, chilena e rio-platense). Nosso objetivo é traçar um 

panorama que abarque estudos referentes às zonas dialetais sul-americanas e, além disso, 

mostrar como as questões dialetais são abordadas no ensino, de forma mais específica, na 

coleção de três volumes do livro didático para o ensino médio, intitulada Enlaces –Español 

para jóvenes brasileños (OSMAN et. al., 2010).  

Sendo assim, organizamos este trabalho em quatro partes principais: na primeira, 

contextualizamos a pesquisa, apresentando de forma mais específica seus objetivos e 

metodologia; na segunda, apresentamos teoricamente as oito zonas dialetais da língua 

espanhola com foco nas zonas sul-americanas; na terceira, discutiremos questões de políticas 

públicas e linguísticas relacionadas à expansão do espanhol no mundo e no contexto do 

Brasil; e por último, passamos à análise de nosso objeto de estudo – a coleção de três volumes 

do livro didático Enlaces (OSMAN, et al., 2010). 

 

2 Contextualizando a pesquisa 

 

Os princípios básicos que orientam o ensino de línguas presentes nas Guias de Livros 

Didáticos do Programa Nacional do Livro Didático de línguas estrangeiras modernas 

(PNLDLEM, MEC, 2011; 2012) defendem a formação social do indivíduo, da construção da 

cidadania e do convívio social dos alunos e da promoção do respeito às diferenças. Portanto, 

para cumpri-los é preciso que o professor se apoie em uma perspectiva intercultural de 

educação e na interrelação entre língua(gem), cultura, e identidade, para que possa ser “[...] 

um articulador de muitas vozes”, de acordo com as OCEM-espanhol (MEC, 2006, p.136) 

quando trata da heterogeneidade da língua espanhola, representada pelas zonas e micro-zonas 

dialetológicas encontradas nos vinte e um países que a tem como língua materna (LM). Neste 

trabalho, como já havíamos dito anteriormente, vamos nos restringir às zonas dialetais da 

América do Sul. 

As OCEM-espanhol (2006) chamam a atenção para o fato de que, frente ao estudo da 

língua, o estudante deve ter a possibilidade de entender sua heterogeneidade. Desse modo, 

apesar de saber-se da impossibilidade de se abarcar toda a riqueza linguística e cultural do 
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idioma, é preciso, a partir do contato com algumas de suas variedades, mostrar diferentes 

formas existentes. Diante disso, a dialetologia mostra-se como um dos muitos aspectos a ser 

trabalhado. 

Nesse sentido, observaremos como os três volumes dos livros didáticos Enlaces 

(OSMAN et. al., 2010) contemplam ou não a questão da dialetologia da língua espanhola, 

verificando de que modo as variedades linguísticas da América do Sul são tratadas e/ou 

contrastadas com outras variedades, inclusive a peninsular. Os livros desta coleção passaram 

por criteriosa análise para fazerem parte do Plano Nacional do Livro Didático do último 

triênio (PNLD) (2012-2014); estão, portanto, sendo utilizados nas redes públicas e 

particulares atualmente.  

A partir dessas considerações, formulamos as perguntas que norteiam esta pesquisa: 

Como as variedades linguísticas diatópicas/geográficas da América do Sul, especificamente, 

são abordadas nos livros trabalhados? Os fatores relacionados às políticas linguísticas 

referentes ao ensino do Espanhol no Brasil interferem nas escolhas feitas pelas autoras dos 

livros didáticos analisados? Quais? 

Quanto à metodologia, esta pesquisa é qualitativa e interpretativista, aplicada a uma 

análise de documentos escritos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Portanto, nosso estudo engloba a 

descrição, a análise crítica e a interpretação a partir do corpus que se compõe dos três 

volumes do livro de espanhol para o ensino médio Enlaces (OSMAN et. al., 2010). 

 

3 As variedades diatópicas do Espanhol 

 

Quando pensamos em variedades linguísticas, suscitamos um leque de possibilidades 

referentes ao estudo de uma língua, pois estamos tratando de fenômenos que, em meio a uma 

unidade sistemática, podem se mostrar bastante heterogêneos. Em outras palavras, Mollica 

(2003, p. 9) nos explica que “todas as línguas apresentam um dinamismo inerente, o que 

significa dizer que elas são heterogêneas”. Segundo esta mesma autora, todo sistema 

linguístico se encontra permanentemente sujeito à pressão de duas forças que atuam no 

sentido da variedade e da unidade. Dessa forma, 

 
[e]sse princípio opera por meio da interação e da tensão dos impulsos 
contrários, de tal modo que as línguas exibem inovações mantendo-se, 



 

 

1127 

contudo, coesas: de um lado o impulso à variação e possivelmente à 
mudança; de outro, o impulso à convergência, base para a noção de 
comunidade linguística, caracterizada por padrões estruturais e estilísticos. 
Assim, as línguas apresentam as contrapartes fixa e heterogênea de forma a 
exibir unidade em meio à heterogeneidade (MOLLICA, 2003, p. 12). 

 

Nesse sentido, entendemos, então, que podem ocorrer variações linguísticas em 

diferentes formas, sejam elas no eixo diatópico ou no eixo diastrático. Ainda de acordo com 

Mollica (2003), o primeiro faz referência às alternâncias que se expressam regionalmente, 

considerando-se os limites físico-geográficos; o segundo, diz respeito às manifestações de 

acordo com os diferentes estratos sociais. 

Para este estudo, centramo-nos no eixo diatópico da variação linguística encontrada na 

língua espanhola. Assim como Mollica (2003), Silva (2011) nos explica que a variação 

diatópica faz referência à relevância do espaço geográfico na constituição de características 

específicas de uma língua, inerentes à conformação de uma comunidade linguística. Contudo, 

é importante lembrar que, independentemente da língua que se elege como objeto de estudo, é 

impossível demarcar fronteiras claras, nítidas em que a variação ocorre. Na verdade, o que 

temos, principalmente neste caso específico do espanhol, são estudos que, embora válidos, 

não conseguem abarcar toda a complexidade da variedade diatópica dessa língua oficial em 

21 países, e, por isso, às vezes, acabam por generalizar alguns fenômenos linguísticos em 

determinada área/região onde o espanhol é falado. 

Apresentaremos dois estudos que tentam mostrar como se apresentam diatopicamente 

as variedades do espanhol: o primeiro pertence a Ureña (1976), o primeiro estudioso a 

sistematizar o processo de zonificação do espanhol e o segundo, já no século XXI, a 

Fernández (2000).  

Ureña (1976), estudioso dominicano, propõe as seguintes zonas para o espanhol da 

América, dentre elas: 1) Sul e sudoeste dos Estados Unidos, México y as Repúblicas da 

América Central; 2) as três Antilhas espanholas, a costa e as planícies da Venezuela e parte da 

Colômbia; 3) a região andina da Venezuela, o interior e a costa ocidental da Colômbia, do 

Equador, do Peru, parte da Bolívia e o norte do Chile; 4) Argentina, Uruguai, Paraguai e 

talvez parte do sudeste da Bolívia. 

Weinberg (1992), ao avaliar a classificação feita por Ureña (1976), afirma que este 

estudioso admite a possibilidade de dividir tais regiões em sub-regiões com características 
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mais específicas. Segundo ela, Ureña (1976) se baseia em fenômenos léxicos, em traços 

culturais e no contato do espanhol com somente uma língua indígena principal nessas regiões. 

Diante disso, Weinberg (1992) enumera algumas limitações desse estudo, entre as quais estão 

o fato de sua classificação não se pautar em dados linguísticos comprovados; não haver 

preocupação com as estruturas linguísticas; o fato de atribuir às distintas línguas indígenas o 

fator determinante para a variação bem como eleger uma língua indígena principal para vastas 

regiões, onde certamente havia tantas outras línguas indígenas sendo usadas. 

Outra tentativa de zonificação do espanhol é de autoria de Fernández (2000), 

dialetólogo e sociolinguista espanhol. Este estudioso apresenta oito zonas dialetais do 

espanhol, sendo três delas na Espanha e cinco na América, organizadas da seguinte maneira: 

1) Espanhol Castelhano (representado por Madri e Burgos); 2) Espanhol de Andaluzia 

(representado por Sevilha, Málaga e Granada); 3) Espanhol das Canárias (representado por 

Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife); 4) Espanhol do Caribe (representado por San Juan de 

Puerto Rico, Havana e Santo Domingo); 5) Espanhol do México e América Central 

(representado por Cidade do México e outras cidades e territórios significativos); 6) Espanhol 

dos Andes (representado por Bogotá, La Paz e Lima); 7) Espanhol da região da Plata e do 

Chaco (representado por Buenos Aires, Montevidéu e Assunção); 8) Espanhol do Chile 

(representado por Santiago).  

Contudo, esse tipo de divisão deve ser avaliado com cautela. Assim como ressalta 

Silva (2011), “vale a pena destacar que a divisão geográfica é mais uma possibilidade para 

mostrar as diferenças que caracterizam a língua espanhola em vários territórios e não uma 

realidade pronta e acabada, isolada em si mesma”.  

Veremos, de forma mais específica, características das áreas que correspondem à 

América do Sul, já que é nesse âmbito que nosso estudo se centra. Analisaremos, então, as 

três últimas zonas apontadas por Fernández (2000) - 6) Espanhol dos Andes; 7) Espanhol da 

região da Plata e do Chaco; 8) Espanhol do Chile. Apontaremos somente alguns dos 

principais traços apresentados por este autor para caracterizar o espanhol dessas regiões. 

O espanhol dos Andes se caracteriza fonética e fonologicamente, segundo Fernández 

(2000), pela perda de vogais átonas; seseo (pronúncia do z ou do c antes de e e i, como s) e 

yeísmo (pronúncia de ll como y). 
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Já no espanhol da região da Plata e do Chaco também se pode verificar o seseo e o 

yeísmo, contudo este último ocorre com forte rehilamiento, ou seja, vibração - fricativa pós-

alveolar surda [ʃ], com exceção do Paraguai onde este fenômeno ocorre com distinção entre ll 

e y. No aspecto gramatical, o voseo (uso do pronome vos para tratamento informal de segunda 

pessoa) é marcante. 

No espanhol do Chile, pode-se constatar seseo e yeísmo e alargamento de nasal antes 

de uma palatal. 

Além disso, nessas três regiões, pode-se verificar, segundo Fernández (2000), que, no 

aspecto gramatical, há preferência pelo uso do pretérito indefinido no lugar do pretérito 

perfeito. E, em relação ao léxico, há a presença de indianismos de uso americano. 

Weinberg (1992) nos alerta sobre as controvérsias acerca das generalizações 

equivocadas que ainda continuam sendo veiculadas sobre o espanhol da América. Segundo 

esta autora, muito ainda deve ser feito em relação aos estudos sobre as variedades do espanhol 

na América. Embora Fernández (2000) enumere outras características fonéticas-fonológicas 

do espanhol dessas regiões, tratamos de marcar os fenômenos que mais aparecem ou se 

sobressaem. Apresentamos os que podem ser facilmente percebidos em contato com um 

nativo de uma dessas regiões ou ao ver um filme ou mesmo escutando uma música, uma vez 

que buscamos, também, didatizar essa temática. Poderíamos dizer que são características 

mínimas para serem trabalhadas do ponto de vista fonético-fonológico e das variedades 

diatópicas em uma aula de espanhol para brasileiros no ensino médio. 

A seguir discutiremos como a trajetória do espanhol e as políticas públicas e 

educacionais interferem nos processos de ensino-aprendizagem desta língua no Brasil. 

 

4 A trajetória do espanhol como língua estrangeira no mundo e no Brasil 

 

O Brasil, mesmo tão próximo fisicamente de países hispanofalantes, colocou-se, 

durante muito tempo, em disjunção com o espanhol e também com outras línguas indígenas 

que fazem parte do contexto latino-americano como um todo. Essa postura chama a atenção 

para o fato de como as políticas linguísticas se relacionam às questões de poder impostas por 

cada Estado (CALVET, 2007). 
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Nesse sentido, o contexto de globalização transformou as perspectivas relativas ao 

conhecimento de outras línguas e possibilitou a tomada de novas posturas, voltadas para a 

interculturalidade, seja na educação como um todo, seja no ensino de línguas. 

Desse modo, o MERCOSUL, como um bloco econômico de representatividade na 

América Latina, tem se esforçado para contemplar vários aspectos que o tornem 

coeso/integrado. Sendo assim, os aspectos políticos e econômicos o estruturam, mas os 

aspectos culturais e linguísticos também o abrangem. 

Tais aspectos também são reforçados pela formação da Unasul2 (União das Nações 

Sul-Americanas), uma comunidade formada por dez países da América do Sul mais Panamá e 

México, desde 2004. Seu principal objetivo é propiciar a integração entre os países da 

América do Sul, nas áreas econômica, social e política. Dentro deste objetivo, espera-se uma 

coordenação e cooperação maior nos segmentos de educação, cultura, infraestrutura, energia, 

ciências e finanças.  

Frente a isso, nos seus últimos discursos como presidente do Brasil no final de 2010, 

Lula divulgou o Estatuto da Cidadania Sul-americana (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 

64/2010.) ao afirmar: “[f]omentaremos o debate de ideias além de firmar uma identidade 

regional mercosulina no imaginário coletivo de nossa sociedade”. 

Além disso, atualmente, com a regulamentação da lei n° 11.161 de agosto de 2005 

(BRASIL, 2005), passa a ser obrigatório a todas as escolas de ensino médio o oferecimento da 

língua espanhola como integrante do currículo. Isso levou a uma maior busca pela formação 

acadêmica de professores de espanhol, garantindo a essa língua um lugar reconhecido na 

educação brasileira.  

Contudo, como afirmam Quintela e Santos (2008, p. 2331), as justificativas de 

integração latino(ibero)-americana “para a consolidação desse idioma no ensino médio, ou 

secundário, por si, não garantem a aceitação, e portanto o sucesso, da empreitada”. O 

espanhol deve, ainda, percorrer um longo caminho a fim de estabelecer-se como língua franca 

no mundo globalizado. O Brasil deve centrar esforços na formação de profissionais e na 

difusão da cultura e língua espanholas. 

                                                           
2 Informação disponível em: <http://www.suapesquisa.com/geografia/unasul.htm> Acesso em: 15 jan 2014. 
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De acordo com Baker (2006a) a tendência recente na Europa e na América do Norte, 

por exemplo, tem sido a tentativa de expandir o ensino de língua estrangeira. Estudar uma 

segunda língua é cada vez mais visto como um recurso essencial para promover o comércio 

exterior, a influência mundial e mesmo a paz. Tal tendência também pode ser observada no 

contexto do MERCOSUL.  

Se pensamos, então, no contexto latino-americano, vemos que os esforços rumo à 

integração também são uma constante. A tentativa de se integrar os países membros do 

MERCOSUL – Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela – não se dá somente por aspectos 

econômicos, como a maioria pensa. Os esforços para além do livre comércio e da livre 

circulação de pessoas dentro do bloco são muitos – busca-se também a integração cultural, 

conforme o Setor Educacional do MERCOSUL (SEM), criado em 1991 pelos Ministros da 

Educação dos países membros, o qual reconhece a importância da educação "como estratégia 

para o desenvolvimento da integração econômica e cultural do MERCOSUL e o peso da 

informação para se alcançarem esses objetivos3". 

Nos últimos anos foi criado um novo Plano de Ação do SEM para contemplar o 

período entre 2011 e 2015. De acordo com este documento, busca-se uma educação com 

equidade e qualidade, caracterizada pelo conhecimento recíproco, a interculturalidade, o 

respeito à diversidade e à cooperação solidária, com valores compartilhados que contribuem 

para a melhoria e democratização dos sistemas educacionais da região e oferecer condições 

favoráveis para a paz, por meio do desenvolvimento social, econômico e humano sustentável. 

Para isso, pretende-se, então, formar um espaço educacional comum, por meio da 

coordenação de políticas que articulem a educação com o processo de integração do 

MERCOSUL, estimulando a mobilidade, o intercâmbio e a formação de uma identidade e 

cidadania regional, com o objetivo de alcançar uma educação de qualidade para todos. 

Vemos que as premissas traçadas por este último documento são ousadas. Integrar 

realidades distintas não é tarefa simples. Contudo, o novo contexto multicultural em que 

vivemos nos chama a novas metas e formas de integração. 

                                                           
3 Informações disponíveis em: <http://www.sic.inep.gov.br/pt-BR/MERCOSUL-educacional/o-que-e.html> 
Acesso em: 05 fev. 2014. 
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Porém, é preciso considerar que as políticas linguísticas, como nos explica Calvet 

(2007), estão relacionadas às questões de poder. Além disso, esse mesmo autor pontua que 

“as relações entre língua(s) e vida social são ao mesmo tempo problemas de identidades, de 

cultura, de economia, de desenvolvimento, problemas dos quais nenhum país escapa” 

(CALVET, 2007, p. 19). 

Baker (2006b) afirma que os políticos e o público têm diferentes posições sobre as 

línguas. Alguns desejam assimilar diferentes grupos linguísticos para uma sociedade 

homogênea de monolíngues, outros fazem questão de manter a diversidade linguística e o 

pluralismo. Algumas minorias linguísticas sonham em autossustentabilidade e 

autodeterminação. Outros aspiram ao internacionalismo. 

Certamente, no contexto dos países sul-americanos, as questões econômicas, políticas 

e relativas à internacionalização sejam mais aparentes e impulsionem a política bilíngue 

instaurada. Como expõe Ortiz (2008) são as políticas públicas e econômicas que direcionam 

as políticas linguísticas. E como as próprias OCEM – espanhol (2006) afirmam, estamos 

diante de um gesto político claro e, sobretudo, de um gesto de política linguística, que exige 

uma reflexão acerca do lugar que essa língua pode e deve ocupar no processo educativo; sobre 

a maneira possível de trabalhá-la com o máximo de qualidade e o menor índice de 

reducionismo que, ao longo da história, afetou a nossa relação com a Língua Espanhola e com 

os povos que a falam. 

Sabemos, ainda, que as políticas linguísticas afetam também o mercado editorial que 

muito tem a ver com essa discussão no contexto brasileiro de ensino-aprendizagem de E/LE. 

De um lado, temos o Instituto Cervantes como precursor da propagação do Espanhol como 

um recurso econômico no mundo (FERNÁNDEZ e ROTH, 2006). De outro, temos a 

Associação Brasileira de Hispanistas e a  Comissão Permanente de Acompanhamento da 

Implantação do Espanhol no Sistema Educativo Brasileiro (COPESBRA). Os primeiros 

sempre à frente no que diz respeito à distribuição de materiais didáticos. Apesar de 

reconhecerem a existência de uma complexa variedade linguística da língua espanhola, 

deixam claro que optam preferencialmente pela norma culta da variedade peninsular. Em 

contrapartida, os dois últimos e mais recentes, advogam por políticas que aproximem os 

processos de ensino-aprendizagem no Brasil de variedades linguísticas que compartilhem 
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traços mais comuns à América do Sul, vista a partir da construção de uma identidade sul-

americana. 

É preciso, pois, como estudiosos e professores, estar em compasso com as realidades 

linguísticas que nos cercam, a fim de aproveitar as políticas linguísticas em sentido amplo. Se 

tais políticas são, antes de tudo, um reflexo das relações de poder e das questões econômicas, 

que possamos empreender um esforço além desses aspectos e, de fato, fomentar processos de 

ensino-aprendizagem, promovendo o que nos propõe o último Plano de Ação do SEM. 

 

5 Análise da coleção do livro didático Enlaces   

 

A coleção do livro didático Enlaces (OSMAN et al., 2010), aprovada pelo PNLDEM 

(2012) e em uso em diversas instituições do ensino médio, é composta por 3 volumes, 

referentes aos 1º, 2º e 3º anos.  Neste estudo, como já havíamos mencionado, tratamos de 

analisar toda a coleção a fim verificar se e como as variedades do Espanhol da América do 

Sul são abordadas, observando se a perspectiva trabalhada leva em consideração a 

heterogeneidade da língua em questão em seu sentido amplo. Nesse sentido, trabalhamos com 

os manuais do professor, uma vez que trazem informações mais apuradas sobre os objetivos 

de cada capítulo e sobre as abordagens e escolhas feitas para lidar com cada temática e 

conteúdo gramatical. Assim, também, pudemos comparar as propostas feitas pelas autoras 

com o que realmente apresentam em seus textos e atividades. 

Cada volume está organizado em 8 unidades, as quais, a partir de um tema, se 

subdividem em seções que abordam: competências e habilidades, funções comunicativas, 

conteúdos linguísticos e gêneros discursivos. Ao final de cada unidade, há, ainda, uma seção 

intitulada Así me veo, através da qual o aluno pode se autoavaliar, fazendo um exame do que 

pôde aprender em relação à função comunicativa estudada, aos conhecimentos linguísticos, ao 

gênero discursivo e ao conhecimento intercultural, podendo, então, fazer uma reflexão crítica 

sobre o que estudou na unidade, conforme propõem as autoras. No final de cada volume, há 

atividades variadas para reforçar e repassar os conteúdos estudados em cada unidade. 

De acordo com o manual de orientação ao professor, há a preocupação por parte das 

autoras em observar e trabalhar a variação linguística de modo a promover no ensino de 

Espanhol como língua estrangeira o reconhecimento acerca da heterogeneidade da língua. 
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Chamam a atenção para o tratamento que tem sido dado, ao longo dos tempos, às variações 

geográficas no ensino de Espanhol, o qual gera, muitas vezes, um sentido comum sobre a 

existência de um “suposto” espanhol da Espanha e outro da América, vistos muitas vezes 

como homogêneos, mas diferenciáveis. Posto isso, as autoras propõem-se, então, a 

desmitificar essa perspectiva.  

As autoras citam estudiosos como Fontanella de Weinberg (1992) e afirmam que, em 

Enlaces (OSMAN et al., 2010, p. 7 ),  

 
[a]bordam a língua a partir de uma perspectiva que assume a existência de 
diferentes centros, a partir dos quais se geram normas de prestígio local. 
Portanto, a coleção não privilegia os usos de determinada região ou país, 
mas busca expor o aluno a essa variação mediante diversas fontes escritas e 
orais, sem a pretensão de esgotar essa heterogeneidade inalcançável em um 
livro didático. 

 

O que observamos é que existe a preocupação e o conhecimento por parte das autoras 

da importância de se exporem as questões relacionadas às variedades diatópicas do espanhol – 

essa é a proposta apresentada no manual do professor. Contudo, tal proposta se configura ao 

longo dos três volumes de Enlaces (OSMAN et al., 2010)? 

De modo geral, no que diz respeito à seleção dos textos apresentados nos três volumes, 

apesar de certa heterogeneidade cultural e linguística das comunidades falantes de língua 

espanhola, evidenciou-se a escolha por textos característicos da variedade peninsular, ou seja, 

da Espanha, conforme o que observamos e a resenha avaliativa publicada no Guia de Livros 

Didáticos PNLD (2012). 

Buscamos observar, principalmente, as seções destinadas à fonética e as gravações 

presentes nos CDs que acompanham os livros. 

No volume 1, pudemos constatar o seguinte: 

a) Unidade 0 (p. 2) – apresenta-se o mapa, mostrando os países de língua espanhola. 

Na sequência, há a apresentação do alfabeto espanhol. Entretanto, a variedade usada 

na gravação é a peninsular e não há menção a diferentes formas de se pronunciar, por 

exemplo, o ch e o ll.  

b) Unidade 1 (p. 5) – o exercício 3 propõe que se escute a conversa entre Beatriz 

(brasileira) e Javier (chileno). Os personagens estão se falando pela primeira vez. O 

que percebemos é que há neutralização no espanhol de Javier. Por sua pronúncia, é 
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impossível perceber qualquer característica da variedade chilena. Podemos, inclusive, 

dizer que sua fala se aproxima mais da variedade castelhana. As autoras perdem a 

oportunidade de chamar a atenção para as diferenças, para a heterogeneidade da língua 

espanhola.  

c) Unidade 1 (p. 11) – na seção Fonética y ortografía, as autoras apresentam os sons 

vocálicos a/e/o e apresentam palavras em que aparecem essas vogais, chamando 

atenção para sua pronúncia. Na sequência, o aluno deve considerar sim ou não para 

algumas afirmações, como “a vogal a soa sempre aberta”; “a vogal a nas palavras 

España, andando e antes soa como as nasais em português”. As respostas esperadas 

são sim e não, respectivamente. Vemos que há generalização na abordagem, afinal em 

regiões do Chaco (Paraguai) e nos Andes (Peru, Bolívia e Colômbia), há também 

ocorrência de nasalização da vogal a por influência de línguas indígenas como o 

guarani na primeira e o quéchua na segunda. 

d) Unidade 8 (p. 81) – na seção Fonética y ortografía, apresentam-se os sons de ll/y. 

As autoras disponibilizam a gravação de algumas palavras que apresentam essas letras 

e mostram como o fenômeno do yeísmo está presente em palavras como 

calle/Sevilla/billete, por exemplo. Mostram, também, como o y pode ter diferentes 

sons no início, no meio ou no final da palavra, como em rey/leyes/yogurt. Depois, 

apresentam duas assertivas para que o aluno considere sim ou não. a) “a letra y tem 

dois sons: de vogal i quando vai ao final da palavra e de consoante no início ou meio 

da palavra”. b) “geralmente, ll e y (como consoante) se pronunciam igual”. Para as 

duas assertivas, as respostas esperadas são sim. Seria uma oportunidade de mencionar 

como na região do Chaco, principalmente na Argentina e no Uruguai, se pronunciam 

essas letras, com rehilamiento (vibração) – fricativa pós-alveolar surda [ʃ]. 

No volume 2, houve apenas uma ocorrência mais relevante em relação às variedades 

diatópicas do espanhol. Vejamos: 

a) Unidade 1 (p. 20) – na seção Fonética y ortografía, abordam-se os diferentes sons 

de c/s/z. O exercício de audição propõe que se escutem duas vezes as palavras dadas 

em um quadro – uma vez a pronúncia é de um espanhol, na outra, é de um argentino. 

A ideia é contrastar as diferentes formas de se produzir esses sons. De um lado temos 

um espanhol que cecea (pronuncia o s igual ou semelhante ao c antes de e/i ou igual 
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ao z) e, de outro, um argentino que sesea (pronuncia o z ou o c antes de e/i como s). 

Na sequência, o aluno deve identificar a diferença existente entre as pronúncias do 

espanhol e do argentino e considerar sim ou não para as seguintes assertivas: a) “em 

espanhol a palavra casa soa como em português”. b) “em espanhol o s sempre soa 

como em solo”. c) “tanto na América como em algumas zonas da Espanha, as letras c 

e z soam como ss do português”. As respostas esperadas, de acordo com o manual do 

professor, são respectivamente, não, sim, sim. Há uma tentativa de mostrar essa 

diferença, ainda que a abordagem seja superficial, pois é generalizada tanto em relação 

ao espanhol peninsular como em relação ao espanhol da América. 

No volume 3, dedicado ao 3º ano do ensino médio, as autoras não tratam das 

variedades diatópicas do espanhol no nível fonético-fonológico. Temos o pressuposto de que 

isso não ocorre porque estão mais preocupadas em discutir temas atuais e gêneros textuais e 

trabalhar com interpretação de textos, afinal pressupõe-se também que os alunos farão provas 

de vestibulares. As atividades de audição também são reduzidas, às vezes contemplam alguma 

música relacionada ao tema proposto em determinada unidade ou textos de origem da 

Espanha. 

No aspecto gramatical, constatamos o seguinte: 

a) Unidade 2 (p.29) – na seção ¡Y no sólo esto! Há a proposta de interpretação textual 

a partir de uma tira do personagem argentino Gaturro. Na tira apresentada, é possível 

perceber na fala do personagem o fenômeno gramatical voseo. Contudo, as autoras não 

chamam a atenção para sua ocorrência.    

Por outro lado, em relação ao léxico, há uma tímida tentativa de mostrar como as 

línguas indígenas influenciaram a língua espanhola: 

b) Unidade 4 (p. 62) – o exercício 5 apresenta quatro línguas indígenas que tiveram 

termos incorporados ao espanhol (taíno e nahua – América Central; quéchua e 

guarani – América do Sul). O exercício informa, ainda, alguns desses termos para 

exemplificar, dentre eles, mostram que a palavra cancha é de origem quéchua e as 

palavras tucán, yacaré e guaraná são de origem guarani. Em seguida, pede que o 

aluno relacione tais palavras às imagens dadas. O tema poderia ser mais explorado e as 

autoras poderiam ter informado de onde é cada uma dessas quatro línguas 

apresentadas, além de chamarem a atenção para a existência de várias outras. Além 
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disso, na Espanha, por exemplo, para jacaré se usa, com muito mais frequência, o 

termo caimán do que yacaré – nesse sentido, a distinção poderia ser apontada. 

O que observamos, ao longo da análise dos três volumes de Enlaces (OSMAN et al., 

2010), é que as autoras, apesar de considerarem no manual do professor uma postura diferente 

em relação às variedades do espanhol, ainda as trabalham de modo muito superficial, 

enfatizando a imagem bipolar da língua, isto é, espanhol peninsular versus espanhol da 

América.  

Segundo elas, a perspectiva policêntrica e pan-hispânica defendida pela Real 

Academia Española (RAE) mostra que é um equívoco a ideia de um único centro regulador 

de difusão da língua espanhola. Mesmo assim, há clara predominância de textos próprios da 

variedade peninsular e as propostas de atividades auditivas priorizam também tal variedade.  

Há de se considerar, também, que o livro, embora seja impresso no Brasil pela editora 

Macmillan do Brasil, foi produzido inicialmente pela Sociedad General Española de Librería 

(SGEL). Dessa forma, as versões que analisamos foram feitas a partir de acordos entre a 

Macmillan do Brasil e a SGEL. Acreditamos, então, que o mercado editorial pode ter grande 

influência sobre as escolhas feitas pelas autoras. Uma vez que o livro foi produzido pela 

SGEL, fica clara a preferência pelo uso da variedade peninsular. O domínio espanhol no 

mercado editorial é evidente. 

Sem dúvidas, o livro trabalha outros pontos relevantes no processo de ensino-

aprendizagem de língua espanhola de forma atual e dinâmica. Sabemos que nenhum livro 

didático é completo em sua composição – isso seria impossível quando tratamos de uma 

língua viva, dada sua complexidade. Entretanto, maior relevância pode ser dada ao tratamento 

às variedades diatópicas do espanhol, principalmente no Brasil, já que somos cercados por 

outros países hispanofalantes e em que muitas políticas linguísticas e de integração da 

América do Sul, impulsionadas pelo MERCOSUL e pela Unasul, por exemplo, estão se 

constituindo cada vez com mais força. 

 

6 Considerações finais 

 

Pudemos observar que o tratamento dado às variedades diatópicas do espanhol na 

coleção do livro didático Enlaces (OSMAN et al., 2010) ainda apresenta a língua espanhola 
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de modo homogêneo. Na maioria dos casos, as autoras não fazem a distinção devida dos 

muitos “espanhóis” existentes. Não se trata, claro, de contemplar o assunto de modo 

aprofundado logo no ensino médio, mas de fazer conhecida a heterogeneidade desta língua 

que a cada dia faz mais parte do cotidiano escolar e da realidade dos brasileiros.  

Além disso, fica evidente que o domínio do mercado editorial continua sendo da 

Espanha, dados os esforços revelados em suas políticas de expansão linguística e a própria 

força do Instituto Cervantes no Brasil e no mundo. Para transformar essa realidade, é preciso 

que outros países hispanofalantes ou os próprios estudiosos da língua no Brasil entrem, 

também, na concorrência da produção e divulgação de materiais didáticos. Talvez, isso possa 

começar a ocorrer em um futuro não muito distante, se os objetivos e políticas do 

MERCOSUL e da Unasul, no que se refere à educação e ao âmbito linguístico, realmente se 

concretizarem. 

Enquanto isso não ocorre, fica a cargo do professor promover esse conhecimento na 

sala de aula em que atua. Sendo assim, uma vez que se adote esse material, cabe ao professor 

complementá-lo e orientar seu uso de modo a suscitar outras discussões e colocar em 

evidência a heterogeneidade da língua espanhola, sendo de fato “um articulador de muitas 

vozes”, como propõem as OCEM-espanhol (2006), afinal, nenhum livro didático é completo, 

como já havíamos dito.  
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O FANTÁSTICO NA LITERATURA MACHADIANA 

 
 

Letícia Santana STACCIARINI (UFG)1 
 
 
RESUMO: A presente proposta centra-se no estudo do fantástico na literatura machadiana. 
Frisa-se que a tentativa de descobrir tópicos na vasta obra do autor que ainda não tenham sido 
explorados com esgotamento corresponde a um desafio. Todavia, no que diz respeito ao tema 
em questão, nota-se determinada dificuldade em ter acesso aos seus contos deste gênero. Em 
contrapartida, além de manter contato com escritores locais desse gênero, o autor apreciava 
também Theodore-Amadeus Hoffmann e Edgar Allan Poe. O conto “As Academias de Sião” 

é tido como exemplificação notória do que se chama do flerte de Machado para com o 
fantástico.  
 
Palavras-chave: Literatura Fantástica. Hesitação. Machado de Assis. 
 

 

1. Considerações iniciais 

 
O trabalho em tela relaciona-se ao desenvolvimento de uma pesquisa vinculada ao 

Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Goiás, Campus 

Catalão. Contudo, o seu objeto principal será abandonado na presente análise. Assim sendo, 

ao contrário da realização de um estudo acerca da constituição do personagem privilegiado 

pelo meio jurídico em determinados contos de Machado de Assis voltar-se-á, principalmente, 

para o fantástico na literatura do escritor ora em análise.  

Inicialmente, ressalta-se que o referido gênero figura em diversas produções da 

literatura brasileira. Como exemplo, o livro Noite na Taverna de Álvares de Azevedo, 

publicado postumamente em 1855, é tido por alguns estudiosos como o primeiro lançamento 

na categoria do fantástico no Brasil. Em se tratando dos enredos machadianos, é importante 

mencionar que a tentativa de descobrir tópicos na sua vasta obra ainda não explorados com 

exaustão trata-se de um desafio. 

No que diz respeito ao fantástico, sabe-se que o autor, muito além de estabelecer 

contato com escritores locais desse gênero, admirava também Theodore-Amadeus Hoffmann 

                                                           
1 Graduada em Letras (Português/Inglês) pela Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão e em Direito pelo 
Centro de Ensino Superior de Catalão/CESUC. Aluna do Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem da 
Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão.Catalão/GO, Brasil. E-mail: leticiastacciarini@iftm.edu.br 
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(1776-1822) e Edgar Allan Poe (1809-1849). O conto “As Academias de Sião” é tido como 

exemplificação notória do que se chama do flerte de Machado para com o fantástico e não se 

pode  afastar a  ideia  de encontrar  em  suas  produções  literárias diversas construções sob tal 

perspectiva. Tanto é verdade que, em suas obras, com grande regularidade, o fantástico é 

interrompido pelo despertar do personagem e opera no plano inconsciente.  

Nesse sentido, de acordo com Todorov (1975), cabe dizer que o fantástico dura tão 

somente o tempo de uma hesitação. Tais teorias serão levadas em consideração como plano de 

fundo para a discussão ora proposta, assim como a narrativa intitulada “Uma excursão 

milagrosa”. O referido conto, selecionado para a elucidação da temática principal, fora 

publicado originalmente em 1866 no Jornal das Famílias. Este veículo de comunicação 

 
foi  uma publicação  mensal, ilustrada, recreativa e literária que circulou 
entre 1863 e 1878, e era destinada fundamentalmente  ao público feminino. 
Sabemos que, à época vivida, as mulheres não tinham uma formação 
acadêmica, liam mais como forma de entretenimento, de recreação. 
Machado de Assis sabia qual era o seu público-alvo nesse periódico, 
desenvolvia assim histórias palatáveis às suas leitoras. Lançava a sua 
‘mercadoria’ de acordo com a demanda (LULA, 2005, p. 13, grifos do 
autor). 

 
O autor é tido ao lado de Shakespeare, Camões e Dante, como um dos grandes gênios 

da história da literatura. De acordo com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho 

da 1ª Região, em A retórica de Bento Santiago, um advogado, “Machado de Assis, em suma, 

admite várias possibilidades de leitura. Foi assim no seu tempo, continua a ser assim passados 

100 anos de sua morte” (ALKMIM, 2008, p. 10). Além disso, ele tem sua obra dividida pelos 

críticos em duas fases: romântica e realista. 

Diz-se também que é marcado tanto por sua multiplicidade, quanto por sua 

complexidade e, talvez por isso, o número extenso de temáticas possíveis para estudo em seus 

escritos. O lugar fantástico, por exemplo, aparece de modo recorrente. Há quem diga que o 

escritor trata-se de “um dos nomes maiores do conto fantástico nas literaturas em língua 

portuguesa e figura dentre os grandes nomes mundiais do gênero” (CAVALCANTE, 2003, p. 

60), tamanha a sua contribuição ao gênero.  

Com o objetivo de elucidar a afirmação acima, é importante analisar a existência de 

uma antologia intitulada Contos fantásticos: Machado de Assis. O livro foi “organizado 

pelo crítico Raymundo Magalhães Júnior (1907-1981), originalmente publicado em 1973 e 



 

 

1143 

relançado pela editora Bloch em 1998” (LULA, 2005, p. 11) com o título supracitado. Na 

obra são organizados onze contos do autor situados no fantástico.  

Sendo assim, os textos narrativos são: “O anjo Rafael” (Jornal das Famílias, 1869), 

“A vida eterna” (Jornal das Famílias, 1870), “O capitão Mendonça” (Jornal das Famílias, 

1870), “Decadência de dois grandes homens” (Jornal das Famílias, 1873), “Os óculos de 

Pedro Antão” (Jornal das Famílias, 1874), “A chinela turca” (A Época, 1875), “Um 

esqueleto” (Jornal das Famílias, 1875), “Sem olhos” (Jornal das Famílias, 1876), “A mulher 

pálida” (A Estação, 1881), “O imortal” (A Estação, 1882) e, por fim, “A segunda vida” 

(Gazeta Literária, 1884). 

Posteriormente a isso, em uma dissertação de mestrado de nome “Quase-macabro: o 

fantástico nos contos de Machado de Assis” - escrita por Marcelo José Fonseca Fernandes e 

defendida no ano de 1999 na Universidade Federal do Rio de Janeiro - são acrescentados 

outros quatro contos aos anteriormente classificados pelo autor Magalhães Júnior como 

fantásticos, sendo eles: “O país das quimeras” (O Futuro, 1862), “O anjo das donzelas” 

(Jornal das Famílias, 1864), “Marianna” (Jornal das Famílias, 1871) e “Um sonho e outro 

sonho” (A Estação, 1892). 

De qualquer modo, nota-se o quão “é difícil o acesso irrestrito aos contos 

machadianos, já que ainda não possuímos uma publicação que contemple plenamente, através 

do meio impresso, toda a obra do nosso contista brasileiro” (LULA, 2005, p. 14). Por 

conseguinte, com o propósito de desenvolver uma análise acerca do respectivo texto literário 

selecionado, tomar-se-á como aporte teórico o que propõe Todorov acerca da literatura 

fantástica.  

Em um primeiro momento, ressalta-se que “nos contos [...] machadianos o fantástico é 

interrompido, quase sempre, pelo simples despertar do personagem” (LULA, 2005, p. 12). Ele 

“opera no plano inconsciente, exatamente na fresta crepuscular entre a vigília e o sono. A 

retomada do equilíbrio inicial coincide com a própria retomada de consciência” (LULA, 

2005, p. 13). Nesse caminhar interpretativo, é plausível de observação que o fantástico  

 
dura apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum ao leitor e à 
personagem, que devem decidir se o que percebem depende ou não da 
‘realidade’, tal qual existe na opinião comum. [...] Se ele [leitor] decide que 
as leis da realidade permanecem intactas e permitem explicar os fenômenos 
descritos, dizemos que a obra se liga a outro gênero: o estranho. Se, ao 
contrário, decide que se devem admitir novas leis da natureza, pelas quais o 
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fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso 
(TODOROV, 1975, pp. 47-48, grifos do autor). 
 

A análise do texto narrativo selecionado frente as suas enunciações fantásticas parte de 

um desafio maior. Percebe-se que ele não é remetido em Contos fantásticos: Machado de 

Assis. Além disso, na dissertação de Fernandes - “Quase-macabro: o fantástico nos contos de 

Machado de Assis” – também não há menção ao referido conto nesse sentido. Contudo, 

seguir-se-á em frente com o propósito de decifrar o quanto de fantástico está contido na 

excursão milagrosa citada. 

 

2. A perspectiva do fantástico no conto tomado para estudo 

 

Em um primeiro momento, a frase inicial da narrativa “Uma excursão milagrosa” já 

chama atenção para algo de fantástico que aparecerá: “tenho uma viagem milagrosa para 

contar aos leitores, ou antes uma narração para transmitir, porque o próprio viajante é quem 

narra as suas aventuras e as suas impressões” (ASSIS, 1994, p. 1). O narrador de primeira 

pessoa coloca que as viagens proporcionam experiências e isso antecipa ao leitor uma ideia da 

pluralidade dos espaços a serem mencionados durante o enredo.  

Tem-se também a referência ao local almejado: “as histórias de viagem são as de 

minha predileção. Julgue-o quem não pode experimentá-lo, disse o épico português. Quem 

não há de ir ver as coisas com os próprios olhos da cara, diverte-se ao menos em vê-las com 

os da imaginação [...]” (ASSIS, 1994, p. 1). Não apenas isso, mas inserido no mundo 

fantástico do escritor, o texto literário retoma a ideia da ambientação no campo:  

 
se em vez do Oceano me falam nas florestas e contam-me mil episódios de 
uma viagem através do templo dos cedros e dos jequitibás, ouvindo o 
silêncio e a sombra, respirando os faustos daqueles palácios da natureza [...] 
(ASSIS, 1994, p. 1).  

 
Na referida passagem, observa-se uma vez mais a menção ao espaço desejado. Como 

característica recorrente, o conto apresenta muito de intertextualidade. Em diversas passagens, 

por exemplo, é possível notar uma retomada a algo existente: “das viagens sedentárias só 

conheço duas capazes de recrear. A Viagem à Roda do Meu Quarto, e a Viagem à Roda do 
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Meu Jardim, de Maistre e Alphonse Karr” (ASSIS, 1994, p. 1). Em determinado momento, o 

autor chega a comunicar-se com o leitor: 

 
suponho que [...] terão lido todas as memórias de viagem, desde as viagens 
do Capitão Cook às regiões polares até as viagens de Gulliver, e todas as 
histórias extraordinárias desde as narrativas de Edgar Poe até o contos de Mil 
e Uma Noites. Pois tudo isso é nada à vista das excursões singulares do 
nosso herói, a quem só falta o estilo de Swift para ser levado à mais remota 
posterioridade (ASSIS, 1994, p. 1). 
 

 O narrador aconselha para que o leitor seja cauteloso em relação às viagens do 

protagonista: “Ora, com todo este gosto pelas viagens, ainda assim eu não desejaria fazer a 

viagem do herói desta narrativa” (ASSIS, 1994, p. 2). Ele também enfatiza que o personagem 

“viu muita coisa, é certo; e voltou de lá com a bagagem cheia dos meios de apreciar os fracos 

da humanidade. Mas por tantas coisas quantos trabalhos” (ASSIS, 1994, p. 2), já ressaltando 

as intempéries desta jornada.  

 No que diz respeito à hesitação, destaca-se que ela pode ser notada “quando o narrador 

do texto é homodiegético, ou seja, narrador-personagem, pois sempre haverá falas como 

‘acredito, suponho, pareceu-me um sonho’, que estão postas no texto justamente para causar 

essa incerteza se foi ou não algo real” (GEBOORTE, 2011, p. 1, grifos do autor). Ele é 

personagem do conto, mas não o protagonista, assim como acontece na narrativa estudada. 

Pretende-se relatar a história de um amigo, pessoa central da história: 

 
Tito não é nem alto, nem baixo, o que equivale a dizer que é de estatura 
mediana, a qual estatura é aquela que se pode chamar francamente elegante 
[...]. Tito apresenta o mesmo aspecto duplo do físico. Não tem vícios, mas 
tem fraquezas de caráter que quebram, um tanto ou quanto, as virtudes que o 
enobrecem (ASSIS, 1994, p. 2). 
 

 O narrador, com o intuito de pontuar acerca de tais fraquezas, relata um acontecido do 

protagonista juntamente com um “sujeito rico, maníaco pela fama de poeta” (ASSIS, 1994, p. 

2). O dito freguês, depois de uma proposta, negociou com Tito os seus versos que ainda 

seriam feitos. Já era noite alta quando o poeta inicia sua produção ora negociada. Neste 

momento narrativo, tem-se uma descrição rica de detalhes a respeito do espaço que o cerca.  

Caía uma chuva “com violência e os relâmpagos que de instante a instante rompiam o 

céu deixavam ver o horizonte pejado de nuvens negras e túmidas” (ASSIS, 1994, p. 3). 

Apesar disso, “é provável que nada ouvisse, porque se entretinha em refletir nos perigos que 
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oferecem os diferentes modos de viajar” (ASSIS, 1994, p. 3) e continuava imerso nas suas 

atividades. O motivo de pensamentos tão aprofundados é fruto de uma doença do amor 

intensa vivenciada por Tito.  

Já que a situação não poderia ser revertida, ele pensou em duas possibilidades com o 

intuito de uma válvula de escape: “o primeiro desses projetos era simplesmente deixar este 

mundo, o outro limitava-se a uma viagem, que o poeta faria por mar ou por terra, a fim de 

deixar por algum tempo a capital” (ASSIS, 1994, p. 4). A segunda hipótese lhe parecia 

melhor e foi por ela que Tito optou.  

 Durante tantas reflexões, o poeta abriu a porta e deparou-se com “uma sílfide, uma 

criatura celestial, vaporosa, fantástica, trajando vestes alvas [...], rosto sereno e insinuante 

[...]” (ASSIS, 1994, p. 4). Nesse contexto, enfatiza-se o que propõe Todorov (1975): “o 

fantástico produz um efeito particular sobre o leitor – medo, ou horror, ou simplesmente 

curiosidade –, que os outros gêneros ou formas literárias não podem provocar” (TODOROV, 

1975, p. 100). De fato, neste instante o leitor hesita e é provocado.  

Nessa perspectiva, coloca-se que “o fantástico é a hesitação experimentada por um ser 

que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural” 

(TODOROV, 1975, p. 31). Quanto a Tito, encontrava-se assombrado. A referida criatura, por 

sua vez, invadiu seu aposento ordenando-o para que fechasse a porta. Posteriormente à 

exaltação, iniciam uma conversa no sentido dos problemas de amor então vivenciados pelo 

poeta.  

A criatura convidou-o para partir “nem por mar, nem por terra; mas [...] pelo ar” 

(ASSIS, 1994, p. 5) através de “duas longas e brancas asas que ela começou a agitar e das 

quais caía uma poeira de ouro” (ASSIS, 1994, p. 6) e ambos seguem viagem. Neste momento, 

o leitor depara-se com a questão do espaço no campo: “as estrelas fulgiam com a sua melhor 

luz, e um luar branco e poético caía sobre os telhados das casas e sobre as flores e a relva dos 

campos” (ASSIS, 1994, p. 6). A presença do regional também pode ser notada.  

 Passaram por regiões as quais o personagem jamais sonhara em conhecer: “seria 

aquilo o céu? Não ousava perguntar [...]. À proporção que penetrávamos nessa região ia-se a 

minha alma rompendo em júbilo; daí a algum tempo entrávamos em um planeta; começamos 

a fazer o trajeto a pé” (ASSIS, 1994, p. 6). Com isso, ele pode ver então que se “achava em 
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uma nova terra, a todos os respeitos estranha” (ASSIS, 1994, p. 6), cercada de costumes bem 

diferentes dos seus.  

Vale destacar que o fantástico pode ser resumido como a hesitação do leitor 

proporcionada em função do texto, ou seja, “sem essa hesitação, incerteza, mesmo o medo, 

não há o fantástico” [...] (GEBOORTE, 2011, p. 1). A narração propaga uma grande incerteza 

e, por conseguinte, o leitor se coloca em posição de dúvida, suspeita e, até mesmo, de 

curiosidade.  

Dando continuidade à narrativa, os personagens encontram-se no país das Quimeras, 

“para onde viaja três quartas partes do gênero humano, mas que não se acha consignado nas 

tábuas da ciência” (ASSIS, 1994, p. 6). Chegaram a um local e “seguiu-se a cerimônia da 

apresentação, que era uma enfiada de cortesias, passagens e outras coisas quiméricas, sem 

excluir a formalidade do beija-mão” (ASSIS, 1994, p. 7). Ali estava cercado com presença de 

outras criaturas. 

Posteriormente, “entrou um bando de moçoilas frescas, lépidas, bonitas e louras [...], 

mas de um louro que se não conhece entre nós, os filhos da terra!” (ASSIS, 1994, p. 7). O 

próprio personagem coloca-se atônito, não sabendo descrever quem eram as raparigas e o 

espanto só crescia. Ele se vê ladeado por fadas, deusas, rainhas, reis e outros seres 

desconhecidos em geral.  

Seguia sua visita ao palácio pelas salas e galerias. Cada uma delas era composta “por 

um grupo de pessoas, homens ou mulheres [...] que se ocupavam nos diferentes misteres de 

que estavam incumbidos pela lei do país, ou por ordem arbitrária do soberano” (ASSIS, 1994, 

p. 8). Alguns homens preparavam também o que se chamava de “massa cerebral”, “da melhor 

que se há visto até hoje” (ASSIS, 1994, p. 8), tamanha sua qualidade. 

Outra curiosidade dava-se ao fato de que “não fazer a tempo e com graça uma 

continência” (ASSIS, 1994, p. 10) seria “considerado naquele país como a maior audácia 

possível e imaginável” (ASSIS, 1994, p. 10). Mais a frente, seguindo o percurso, deparou-se 

com um filósofo discutindo a respeito de maldades e invejas do universo. Nesse caminhar 

interpretativo, cita-se o proposto por Bachelard (1974, p. 497): “uma parte de nós está sempre 

no inferno, cercados que estamos no mundo das intenções más”. 

O protagonista parte para o almoço que durou alguns segundos e depois foi assistir ao 

jogo. Na sala, encontravam-se sentadas Utopias e Quimeras. Os nomes parecem não ser 
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aleatórios. Como bem se sabe, utopia dá a ideia de uma civilização desejada, imaginária, 

fantástica. Enquanto isso, quimera trata-se de uma figura mística que apresenta uma aparência 

híbrida de dois ou mais animais. Possui a capacidade de disparar fogo pelas narinas, ou seja, é 

uma besta/fera mitológica. 

Caminhando para o encerramento do texto narrativo, “todas as figuras se desfaziam 

como se fossem feitas de névoa” (ASSIS, 1994, p. 11). Sentiu o poeta que lhe “faltava o apoio 

aos pés”, quando notou “que estava solto no espaço” (ASSIS, 1994, p. 11). Depois de uma 

série de sensações indecifráveis, bem como o acontecimento de uma queda, ele finalmente 

avistou a Terra:  

 
assim fui, fui, ou antes vim, vim, até que — milagre dos milagres! — caí 
sobre a praia, de pé, firme como se não houvesse dado aquele infernal salto. 
A primeira impressão, quando me vi em terra, foi de satisfação; depois tratei 
de ver em que região do planeta me achava; podia ter caído na Sibéria ou na 
China; verifiquei que me achava a dois passos de casa. Apressei-me a voltar 
aos meus pacíficos lares (ASSIS, 1994, p. 11). 
 

Com visto, o personagem enxergou-se a pouca distância de sua residência e correu 

para aquele ambiente considerado por ele como seguro. Após atirar-se na cama, adormeceu 

entremeio reflexões sobre o que havia se passado anteriormente. Nesse âmbito, Bachelard 

(1974, p. 359) diz que “a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa nos 

permite sonhar em paz”, citação apropriada para retratar o que Tito passara naquele momento.  

 

3. Considerações finais 

 

Com a retomada do curso da narrativa, o narrador coloca que, desde o regresso de 

Tito, muita coisa havia mudado naquele rapaz. Agora ele apresentava “um olhar de lince 

capaz de descobrir, à primeira vista, se um homem tem na cabeça miolos ou massa quimérica” 

(ASSIS, 1994, p. 11). O protagonista mudara e não mais se importa com vaidades. Na opinião 

do narrador, o acontecido com Tito deve servir de exemplo 

 
aos futuros viajantes e poetas, a quem acontecer a viagem milagrosa que 
aconteceu ao meu poeta. Aprendam os outros no espelho deste. Vejam o que 
lhes aparecer à mão, mas procurem dizer o menos que possam as suas 
descobertas e as suas opiniões (ASSIS, 1994, p. 11). 
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Frente ao exposto, confirma-se a importância de conhecer o valor machadiano 

dedicado ao fantástico. Nada mais propício, então, do que a utilização do respectivo gênero 

em narrativas publicadas no Jornal das Famílias. Isso, uma vez que essa especificidade de 

conto  

 
lança mão de elementos sobrenaturais como recurso para falar de certos 
temas tabus e ao mesmo tempo evitar a condenação da sociedade, e, 
principalmente, das famílias das respectivas leitoras do periódico. Machado 
de Assis utilizava esse recurso para descrever coisas que não teria ousado 
mencionar em termos realistas. O fantástico lhe franqueava certos limites 
então inacessíveis (LULA, 2005, p. 30). 

 

 Em se tratando do gênero propriamente dito, uma “pequena distinção entre os 

narradores, permite mais facilmente que o autor tenha o domínio da hesitação sobre o texto, e 

faça de sua história fantástica” (GEBOORTE, 2011, p. 1). Sendo assim, “o autor irá narrar sua 

história ou em primeira pessoa, sendo que esse personagem deve ser o protagonista, o que o 

define como autodiegético, ou em primeira pessoa, mas que o narrador seja uma das 

personagens secundárias, ou narrador homodiegético” (GEBOORTE, 2011, p. 1), tal como de 

fato acontece em “Uma excursão milagrosa”. 

 No conto estudado percebe-se que o narrador é homodiegético, ou seja, o narrador, 

apesar de personagem, não é o protagonista. O próprio escritor Edgar Allan Poe 

recorrentemente escreveu por meio dessas perspectivas de narrador, “por isso podemos definir 

que praticamente todos seus contos possuem a tão aclamada hesitação” (GEBOORTE, 2011, 

p. 1), assim como o texto narrativo em questão. 
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O GÊNERO REPORTAGEM NA CONSTITUIÇÃO HIPERGENÉRICA E 

DISCURSIVA DA REVISTA SEMANAL DE INFORMAÇÃO 

 
 

Amanda O. RECHETNICOU (UEG)1 
Sostenes LIMA (UEG)2 

 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o papel do gênero reportagem na 
constituição discursiva da revista semanal de informação como um hipergênero. A análise 
está fundamentalmente situada no campo da Análise Crítica de Gêneros e é constituída de três 
exemplares de cada uma das três revistas: CartaCapital, Época e Veja. O trabalho aponta para 
os componentes discursivos típicos do gênero reportagem, tais como movimentos retóricos, 
progressão temática, conexões intertextuais e interdiscursivas, como elementos organizadores 
fundamentais na composição hipergenérica e discursiva da revista.  
 
Palavras-chave: Gênero reportagem. Discurso. Hipergênero. Revista semanal de informação. 
 
 
Introdução  

 

A análise do gênero como ação social tem contribuído para a compreensão de como os 

gêneros funcionam e se situam no contexto de eventos e práticas sociais. E o estudo do 

discurso como prática social tem se intensificado por se considerar o discurso uma forma de 

estabelecer e sustentar poder e hegemonia. Nesse contexto, os gêneros do discurso atuam 

como principal elemento discursivo dos eventos sociais. A análise do gênero reportagem pode 

contribuir para a compreensão do modo como o domínio discursivo jornalístico se constitui; 

de como o gênero incorpora em sua organização e em seu funcionamento elementos 

discursivos que atuam na constituição da revista semanal de informação como um 

hipergênero. A análise discursiva do gênero reportagem pode, ainda, estabelecer conexões 

dialéticas entre discurso e aspecto sociais problemáticos para a compreensão da atuação social 

desse gênero (RAMALHO; RESENDE, 2011). 

Este trabalho tem por objetivo analisar o papel do gênero reportagem na constituição 

discursiva e hipergenérica de revistas semanais de informação. Fundamenta-se sob a 
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perspectiva teórico-metodológica da Análise Crítica de Gêneros (ACG) e, para tanto, 

iniciaremos apresentando o quadro teórico que constitui essa perspectiva. Em seguida, 

apresentaremos a análise do gênero reportagem e considerações sobre seu papel na 

constituição discursiva e hipergenérica da revista semanal de informação. 

 

1 Percursos teóricos: a Análise Crítica de Gêneros 
 

Como considerado por Bonini (2012), Meurer (2002) foi um dos precursores da 

Análise Crítica de Gêneros (ACG) no Brasil, ao apresentar importantes considerações a 

respeito da necessidade de combinar a análise de gêneros a questões discursivas. Seu trabalho 

apontava para a relação entre o conceito de gênero e as representações da realidade, as 

relações sociais e as identidades sociais.  

Bhatia, em Accessibility of discoursal data in Critical Genre Analysis: international 

commercial arbitration practice (2010), propõe avanços e algumas sistematizações à 

abordagem da ACG, dando enfoque maior ao contexto social e a questões discursivas, não 

mais ao estudo de questões voltadas para a organização retórica do gênero.  

Em seus estudos, Bonini (2010, 2011, 2012) dá importantes contribuições para a 

compreensão da ACG como uma proposta que, embora enfoque o gênero, faz isso de acordo 

com questões e problemas discursivos. Segundo Bonini (2012), a ACG é constituída a partir 

da junção entre a Análise Sociorretórica de Gêneros (ASG) e a Análise de Discurso Crítica 

(ADC). Nessa mesma linha, Motta-Roth e Marcuzzo (2010) propõem a análise dos gêneros 

como práticas discursivas socialmente situadas, nas quais os sujeitos sociais atualizam 

identidades e relações sociais nos textos que são produzidos, distribuídos e consumidos em 

atividades específicas da vida social.  

No modelo de análise de discurso proposto em Analysing Discourse, Fairclough 

(2003) analisa o discurso sob três formas: discurso como modo de representação; gênero 

como modo de ação/relação; e estilo como modo de identificação. Por isso, propõe que os 

gêneros sejam analisados a partir de sua relação dialética com discursos e estilos de diferentes 

ordens de discurso para explorar questões de poder e ideologia. Isso implica que, numa 

relação dialética, “discursos (representação) podem ser legitimados em gêneros (ação/relação) 

e inculcados em estilos (identificação)” (RAMALHO; RESENDE, 2011, p. 112). 
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Os gêneros são associados aos modos de (inter)agir discursivamente. E, por meio de 

sua análise, é possível relacionar aspectos discursivos a práticas sociais. Segundo Ramalho e 

Resende (2011, p. 61), “gêneros, como maneiras particulares de ação e relação, podem servir 

para legitimar discursos ideológicos, conduzir maneiras particulares de representar práticas, 

influenciar modos de identificação”.  

Na perspectiva da Análise Sociorretórica de Gêneros (ASG), os gêneros constituem 

formas de ação social (MILLER, 2009) num complexo sistema de atividades (BAZERMAN, 

2006). Essa concepção une a abordagem retórica do gênero a uma abordagem social. Nela, os 

gêneros não são analisados apenas segundo seus aspectos composicionais, mas, mais do que 

isso, são analisados segundo seu aspecto sociofuncional. Essa concepção corrobora com a 

apresentada pela ADC, de gênero como modo de ação/relação (LIMA, 2013).  

Miller (2009) também contribuiu para que o gênero passasse a ser analisado a partir de 

uma situação retórica recorrente. Nesses termos, o gênero é visto como um conjunto de ações 

retóricas tipificadas. Essas ações são orientadas por propósitos comunicativos e se manifestam 

em um contexto sociodiscursivo situado que propicia o funcionamento do gênero, o que 

Miller (2009) chama de situação retórica recorrente. Nesse contexto, a análise de gêneros 

focaliza a organização retórica do gênero (SWALES, 1990). Na perspectiva de Swales (1990), 

o gênero, como um conjunto de ações retóricas ordenadas, é formado por um conjunto de 

movimentos retóricos. Esses movimentos constituem ações discursivas orientadas por 

propósitos específicos; são elementos que formam a organização retórica e os movimentos de 

sentido presentes no gênero (LIMA, 2013).  

Não somente a ADC trouxe vantagens teóricas e analíticas para a ACG, como também 

a ASG. As concepções da ASG permitem à ACG refinar suas ferramentas teórico-analíticas, 

propiciando a investigação do modo como certas atividades sociorretóricas recorrentes são 

usadas para constituir formas de agir (modos de ação social). Isso permite a compreensão de 

como os gêneros constituem sociorretórica e discursivamente atividades específicas ligadas a 

práticas particulares.  

A respeito do conceito de hipergênero, Bonini (2011) o designa como um conjunto de 

gêneros produzidos em agrupamento, compondo uma unidade de interação maior, um 

macroenunciado. Seguindo a trilha de Bonini, Lima (2013) desenvolve o conceito de 

hipergênero em torno da revista semanal de informação. Em sua concepção, a revista semanal 
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de informação se constitui como um hipergênero – um macroenunciado formado por outros 

gêneros que se agrupam de forma ordenada, compondo um todo discursivo-textual.  Esse 

agrupamento é formado por unidades retóricas (o bloco, a seção e a colônia) que atuam 

discursivamente na constituição, na organização e no funcionamento retórico-discursivo da 

revista.  

O bloco retórico é definido como a unidade menor, com certa delimitação gráfico-

composicional, composta por um ou mais gêneros, que se desenvolvem em torno de uma 

temática comum. Seção retórica designa um espaço discursivo com estrutura e localização 

mais ou menos estável, e se forma a partir de um conjunto de blocos retóricos que se agrupam 

em torno de uma temática comum. Já a colônia retórica constitui uma grande extensão 

retórico-discursiva. Essa unidade é formada por uma ou mais seções retóricas e se forma a 

partir de fatores estruturais e retórico-discursivos. Lima (2013) propõe que a revista seja 

categorizada segundo seis colônias: a) de organização, b) de interação, c) de entretenimento, 

d) de informação-interpretação, e) de opinião, e f) de utilidade. 

 

2 Papel do gênero reportagem na configuração da revista semanal de informação 

 

Este trabalho toma o gênero reportagem como objeto de pesquisa por considerar os 

gêneros jornalísticos como um dos principais constituintes das práticas sociais. Seguindo a 

perspectiva teórico-metodológica da ACG, a amostra se constitui a partir da análise das 

reportagens de capa de cada uma das três revistas: CartaCapital, Época e Veja. Os 

exemplares correspondem a um mesmo período de circulação. Seguem os números a serem 

analisados: 

 

CartaCapital, n. 789, 05 de março de 2014. Capa: “PCC planeja dominar o Brasil” 

Época, n. 722, 03 de março de 2014. Capa: “A dança que emagrece” 

Veja, n. 2363, 05 de março de 2014. Capa: “Quanto riso, oh! Quanta alegria...” 
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Figura 1 – Capas das edições analisadas 

 

O gênero reportagem está associado às atividades retóricas de informar e interpretar. 

As reportagens são mais que informativas; são interpretativas, na medida em que buscam uma 

contextualização maior sobre o acontecimento noticiado. Nesse sentido, outras atividades 

retóricas são incorporadas ao gênero, como, por exemplo, a opinião. Nas revistas 

CartaCapital e Veja, as reportagens compõem apenas a colônia informação-interpretação, 

enquanto gêneros como o artigo de opinião compõem a colônia de opinião. Mas isso não quer 

dizer que, na construção da reportagem, o jornalista não utiliza componentes discursivos 

típicos da opinião. A revista Época apresenta uma organização retórica diferente das outras 

revistas. Nela, o gênero reportagem não compõe apenas a colônia informação-interpretação, 

denominada Tempo. A revista também apresenta reportagens na colônia de entretenimento e 

na colônia de utilidade, denominada Vida. Nesse sentido, pode-se afirmar que o gênero 

reportagem participa efetivamente na construção e organização das colônias de 

entretenimento e de utilidade.  

As reportagens são organizadas em seções também segundo o conteúdo temático. 

Como afirma Marques de Melo (2003), a escolha do conteúdo temático para a composição de 

uma edição de jornal ou revista é a primeira maneira de expor a ideologia da empresa 

jornalística. Em cada uma das revistas analisadas, as seções são organizadas de modos 

distintos. Na edição de CartaCapital, as seções Reportagem de Capa, Seu País e Nosso 

Mundo têm como conteúdo temático central a política, o que aponta para uma construção 

discursiva mais focada em questões sociopolíticas.  
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As reportagens da seção Brasil e Internacional da revista Veja são baseadas em 

conteúdo político. Na seção Economia, questões políticas também são relevantes. As seções 

Saúde, Copa, Negócios e Estilo são seções com diferentes conteúdos temáticos, mas que 

podem ser encaixadas nas colônias de comportamento e entretenimento. 

As seções Brasil e Internacional se apresentam como as principais não somente da 

colônia, mas de toda a revista Veja. Isso revela que essa revista também assume uma postura 

voltada para questões políticas. No entanto, as seções de comportamento também se 

sobressaem e demonstram que a revista procura atender a diferentes interesses dos leitores.  

Na revista Época é possível identificar diferentes conteúdos temáticos associados aos 

interesses da revista em relação aos leitores. Isso denota a inclinação da revista para uma 

organização retórico-discursiva voltada para a ação de entreter e informar, fato que não 

diminui a importância do gênero reportagem na constituição da revista. 

Outro elemento importante na constituição discursiva das reportagens são os 

movimentos retóricos: o modo como são textual e discursivamente construídas e o modo 

como propósitos sociodiscursivos são realizados. A narrativização constitui um movimento 

retórico importante para a identificação dos propósitos específicos da revista.  

Começando pela análise da reportagem de capa da revista CartaCapital, “Crime em 

lugar do Estado” (Anexos – Figura 1), percebemos que a narrativização constrói a legitimação 

de que o principal responsável pela dominação do PCC é o governo paulista, amenizando a 

responsabilidade do governo federal: 

 

(1) Esta não é a primeira afronta do PCC às forças de segurança de São Paulo 
(CartaCapital, ed. 789, p. 18). 

 
(2) Assim como deveria caber ao governo paulista, o PCC dá as condições 

mínimas de segurança, higiene e saúde aos detentos. (...) Ou seja, o PCC faz 
o que o Estado não faz (p. 24). 

  
(3) Hoje, o problema deixou de ser apenas do governo paulista e, caso queiram 

reverter essa situação, todos os governos estaduais e o federal precisarão 
revolucionar o sistema penitenciário, investir pesadíssimo em inteligência e 
unificar o combate à facção. Aliado a isso, é mais que necessária a criação de 
varas especializadas no julgamento de organizações criminosas para garantir 
a segurança necessária para o Judiciário defender suas posições. (...) Mas é 
bom lembrar que a decisão é política, não jurídica (p. 25). 
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  Os trechos (1) e (2) exemplificam o propósito da reportagem em levar o leitor a 

assumir como verdade a responsabilidade do governo do estado de São Paulo (SP) pela 

situação. O trecho deixa clara a opinião defendida no texto. O fim da narrativa – trecho (3) – 

apresenta possíveis soluções para que a nação retome o poder que está nas mãos do PCC. 

Somente nesse momento, a reportagem faz menção à responsabilidade do governo federal, 

deixando como pressuposto o fato de que somente “todos os governos estaduais e o federal” 

serão capazes de fazer o que o governo paulista não conseguiu.  

  A acusação é feita também a partir da intertextualidade. O jornalista utiliza de duas 

vozes importantes: a voz do promotor especializado em investigações sobre o PCC e a voz do 

líder do PCC: 

 

(4) E vai além, por que a exponencial para outros estados do país leva um 
promotor, que há quase dez anos investiga o PCC, a cravar: “A tendência é 

acontecer o que aconteceu em São Paulo, uma hegemonia da facção em 
todos os estados da nação” (p. 20). 

 
(5) Em uma das duas vezes nas quais caiu no grampo telefônico, Marcola 

chegou a afirmar terem sido essas ações capitaneadas por ele e não pelo 
governador Geraldo Alckmin responsável por diminuir os homicídios em 
São Paulo (p. 24). 

 

  O uso da intertextualidade serve para diminuir os traços de opinião da revista. Ao 

optar por esse recurso, ao invés de fazer uma declaração explícita própria, o jornalista tenta 

preservar um pouco de objetividade. Nesse sentido, a voz do promotor e a do líder do PCC 

contribuem ainda mais para legitimar a ideia de poder do PCC e a “fraqueza” do governador e 

do Estado. 

  A revista Veja assume um posicionamento político-partidário diferente. O gênero 

reportagem é utilizado para fazer, de forma direta, críticas ao governo petista. Diferentemente 

da revista CartaCapital, a intertextualidade aparece apenas para complementar a crítica que a 

revista faz, favorecendo outros grupos políticos. A revista usa, na narrativização, efeitos 

semânticos provocados pela metáfora e pela avaliação. A reportagem de capa da revista, 

“Quanto riso, oh! Quanta alegria...” (Anexos – Figura 2), trata da decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) de isentar os condenados na Ação Penal 470 dos crimes de corrupção 

e formação de quadrilha. Toda a reportagem se volta para críticas ao governo PT. A 
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narrativização reveste a decisão do STF de uma contextualização caranavalesca com o fim de 

ridicularizar o benefício concedido:  

 

(6) Na semana passada, no entanto, recebeu uma emenda que tem repercussão 
simbólica e prática significativa – e que beneficia a ala dos mensaleiros-
chefes, às vésperas do Carnaval, com a liberdade em poucos meses. (...) Os 
mensaleiros têm mais motivos para festejar (Veja, ed. 2363, p. 46, 49). 

 
(7)  Quanto riso e quanta alegria entre a companheirada. Neste Carnaval, é 

desnecessário dizer quem, como sempre, fará o papel dos mil palhaços no 
salão (p. 51). 

 

  A aproximação da situação dos julgados pelo mensalão com o carnaval é constituída 

não somente a partir da metáfora, mas das construções semióticas e das escolhas lexicais. O 

uso do termo “mensaleiros” e a representação visual de forma caricatural reforça o 

posicionamento desfavorável ao grupo político em questão.  Isso provoca um efeito que 

contribui para legitimar a representação que a revista constrói referente ao partido: a imagem 

de um partido corrupto que se beneficia do poder.  

  Levando em consideração a afirmação de Vilas Boas (1996, p. 34) de que “a revista 

semanal de informação assume declaradamente o papel de formadora de opinião”, fica nítido 

o propósito de ambas as revistas de favorecer (ou não) grupos políticos em particular. 

Sabendo do papel do gênero reportagem para a legitimação de seu discurso, as revistas 

constroem narrativas em defesa de interesses político-partidários específicos.  

  Na organização retórica da revista Época, como mencionado anteriormente, as 

colônias e as seções retóricas não são definidas a partir de uma única base temática. Por isso, 

a interdiscursividade é um ponto forte de sua constituição discursiva. A revista atende a 

interesses distintos na busca de aprovação dos leitores: oferece produtos de entretenimento, de 

alguma utilidade e trata de questões políticas. No entanto, a revista, considerando a edição 

analisada, não demonstra forte preocupação em favorecer interesses político-partidários. Sua 

preocupação está mais direcionada à indústria de entretenimento. As reportagens trazem 

informações que satisfazem interesses do mercado que oferece produtos de saúde, beleza e 

tecnologias. Com isso, a revista atua em favor da legitimação de padrões de comportamento 

específicos.  
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  A reportagem de capa, “Emagreça dançando” (Anexos – Figura 3), por exemplo, 

constrói uma narrativa a partir da informação sobre os benefícios e as vantagens do produto 

apresentado: a dança como forma de exercício físico e como meio para obtenção de mais 

saúde e bem-estar. A narração inicial chama atenção por adotar uma linguagem não muito 

típica da construção do gênero reportagem: 

 

(8) Tudo começou com um acidente. O professor de ginástica colombiano Beto 
Perez esqueceu o CD de músicas que usava para suas aulas de ginástica 
aeróbica. Colocou então para tocar uma seleção de ritmos caribenhos que 
ouvia no carro. O entusiasmo dos alunos fez com que ele assumisse o 
merengue e a salsa como trilha oficial dos treinos (Época, ed. 722, p. 64). 

 

 A narrativização é construída a partir de uma contextualização histórica e de dados de 

pesquisa sobre a dança, com vistas à comprovação de seus benefícios à saúde, tanto física 

quanto psicológica. Ainda para comprovar esses benefícios, a reportagem também usa a 

intertextualidade ao articular vozes em favor do produto em questão – a dança. Desse modo, a 

constituição discursiva da revista em favor da indústria de entretenimento e de utilidades é 

legitimada por meio do gênero reportagem. 

 

Considerações finais 

  

 Apesar da necessidade de outras análises, pode-se afirmar que o gênero reportagem 

tem papel fundamental na constituição hipergenérica e discursiva da revista semanal de 

informação. Elementos discursivos, tais como os movimentos retóricos, a escolha do 

conteúdo temático, as conexões intertextuais e interdiscursivas, são fundamentais para que as 

revistas construam narrativas que deem suporte para seus interesses particulares, geralmente 

atrelados a interesses de instituições sociais e/ou políticas. Assim, as reportagens contribuem 

para a construção discursiva que envolve posicionamentos ideológicos em favor de projetos 

de dominação.  
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Anexos 

  

Figura 1 � Reportagem de capa da revista CartaCapital 
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Figura 2 � Reportagem de capa da revista Veja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 � Reportagem de capa da revista Veja
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Figura 3 � Reportagem de capa da revista Época 
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O LICENCIAMENTO DO DATIVO EM ESTRUTURAS COM VERBOS 

CAUSATIVOS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO: EVIDÊNCIAS DE MUDANÇA 

SINTÁTICA 

 
 

Manoel Bomfim PEREIRA (UnB) 1 
 
 
RESUMO: Neste estudo, mostramos que as propriedades inovadoras do objeto indireto 
dativo no Português Brasileiro (PB) (cf. BERLINCK, 1999; DANTAS, 2007; 
NASCIMENTO, 2007, entre outros) têm implicações para a realização da construção 
causativa nessa língua, o que resulta na redução nas estruturas em que se manifesta, na 
comparação com o português europeu (e com fases diacrônicas anteriores) e evidencia a 
mudança sintática. Seguindo Chomsky (1981; 1995; 2005; 2008), nossa hipótese é a de que a 
ausência da causativa românica no PB deve-se à ausência da categoria dativo (na 3ª pessoa). 
Duas configurações causativas estão disponíveis na língua: ECM e backward control. 
 
Palavras-chave: Causativa. Dativo. ECM. Backward control. 
 
 
1 Introdução 

  

Pesquisas linguísticas vêm demonstrando diminuição da frequência da preposição a e 

aumento da preposição para, como introdutora do objeto indireto (OI) no Português 

Brasileiro (PB) (cf. BERLINCK, 1999; DANTAS, 2007; NASCIMENTO, 2007, entre 

outros). Torres Morais (2006) mostra que o clítico dativo de 3ª pessoa (lhe), conforme 

amplamente observado na literatura, é substituído pelo pronome forte ele/a, introduzido por 

preposição (preferencialmente para, conforme constatam os estudos sociolinguísticos 

referidos anteriormente).  

Cavalcante & Figueiredo Silva (2009), ao analisar a realização dos complementos 

dativos, com função semântica de meta, alvo ou fonte, em estruturas bitransitivas, em atas 

escritas por africanos alforriados, no Brasil oitocentista, no período de 1832 a 1842, 

demonstram o uso categórico da preposição a para introduzir dativos com intepretação de 

alvo/meta, o que aponta para uma diferença entre o português das atas e aos fatos do PB 

contemporâneo descritos nos estudos citados anteriormente, no que se refere à escolha da 
                                                           
1 Aluno regularmente matriculado no curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Linguística da 
Universidade de Brasília, situada em Brasília-DF, Brasil, sob orientação de Heloisa Maria Moreira Lima Salles. 
E-mail: uesb2006@gmail.com. 
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preposição. Nesse sentido, é possível supor uma situação de mudança linguística em relação à 

expressão sintática da categoria dativo. Em consonância com as ideias de Chomsky (1981; 

1995; 2005; 20084), neste trabalho, consideramos a hipótese de que a ausência da causativa 

românica no PB deve-se à ausência da categoria dativo (na 3ª pessoa), na configuração do 

sistema pronominal, nessa língua. 

Na seção 2, a seguir, apresentaremos uma breve discussão acerca das propriedades da 

construção causativa.  

 

2 As propriedades da construção causativa: breve discussão 

 

Na literatura linguística, as construções causativas são descritas a partir da análise do 

tipo de categoria sintática que licencia o causee, a qual manifesta relação com o tipo de 

configuração formal que a causativa assume. 

Chama-se causativa românica às estruturas em que o causee ocorre em uma 

configuração formada pelo verbo causativo (fazer/ mandar/ deixar) e pelo verbo subordinado 

no infinitivo, manifestando as seguintes características morfossintáticas: (i) se o verbo no 

infinitivo é intransitivo, DP interpretado como causee manifesta propriedades 

morfossintáticas de objeto direto/ acusativo, conforme pode ser observado em (1); (ii) se o 

verbo no infinitivo é transitivo, o argumento interno ocorre adjacente ao verbo no 

infinitivo, e o DP argumento externo, interpretado como causee, é realizado como um 

objeto indireto encabeçado pela preposição a, conforme pode ser observado em (2) (cf. 

Gonçalves 1999, e muitos outros autores, notadamente gramáticas descritivas). 

 

(1) a) Mandei escrever os alunos. 
  b) Mandei-os escrever. 

(2) a) Mandei escrever a carta aos alunos 
                 b) Mandei-lhes escrever a carta. 

 

Não devemos, entretanto, nos esquecer de que a classificação da causativa românica, 

feita a partir das características morfossintáticas citadas anteriormente em (i) e (ii), são 

baseadas no estudo pioneiro das construções causativas, no quadro teórico gerativista, 

realizado por Kayne (1975). O pesquisador discute as propriedades dessas construções no 

francês e identifica propriedades adicionais.  Em particular, destaca a possibilidade de que o 
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causee seja introduzido pelas preposições ‘à’ e ‘par’, demonstrando haver contrastes 

sintáticos e semânticos em cada caso. Assim, classifica tais construções em dois tipos: 

Faire-Inf, doravante FI, e Faire-par, doravante FP, que aparecem respectivamente em (3) e 

(4): 

 

(3) On a fait sortir Jean de sa chambre. (FI) 
‘A gente fez sair Jean de seu quarto’. 

(4) Elle fera manger cette pomme par Jean. (FP) 
‘Ela fará comer esta maça por Jean’. 

 

Guasti (1996) identifica propriedades semelhantes às do francês no italiano. A 

linguista mostra que as construções causativas na língua podem ser construídas (i) com o 

causee realizado como um dativo, FI e (ii) com o causee realizado como um oblíquo, 

introduzido pela preposição 'da', que corresponde à preposição 'por' do português (e par do 

francês). Este segundo tipo, conforme a autora, é a causativa FP. As causativas do tipo (i) e 

(ii) estão ilustradas em (5) e (6), respectivamente. 

 

(5) Ho fato reparare la machina a Gianni 
(6) Ho fato reparare la machina da Gianni. 
 

Pesquisas linguísticas têm demonstrado que o PB vernacular não possui estruturas 

causativas semelhantes às exemplificadas de (1) a (6) (Cf. FARREL, 1995; CYRINO, 2010; 

ANDRADE (2002); BORGES (2008); PEREIRA 2013, entre outros). O mapeamento 

sintático dessas estruturas no francês, no italiano e no português europeu demonstra tratar-se 

de predicados complexos (ou predicados de reestruturação)  

Na análise das construções causativas do português europeu (PE), Gonçalves (1999) 

caracteriza como propriedades gerais de predicados complexos o fato de (i) no domínio 

encaixado ocorrer uma forma não finita do verbo; (ii) a forma verbal encaixada não exibir 

marcas de concordância, o que parece indicar a ausência de um DP na posição básica de 

sujeito e (iii) o domínio infinitivo ser selecionado pelo verbo matriz, sendo realizado como 

complemento.  

De acordo com Gonçalves, além da causativa românica (FI), o PE também apresenta a 

causativa ECM, conforme pode ser observado em (7). O processo de ECM diz respeito à 
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atribuição de Caso a argumentos de um núcleo lexical por categorias funcionais associadas a 

outro núcleo lexical. Nesse caso, o DP interpretado como causee ocupa a posição pré-verbal, 

ocorrendo antes do verbo subordinado no infinitivo. Esse DP tem acesso aos traços de 

Caso acusativo do verbo causativo, que está em uma posição mais alta na estrutura, e não 

pode ser substituído pela forma nominativa do pronome pessoal, tipicamente associada à 

relação gramatical de sujeito, conforme se observa em (8), sendo, antes, cliticizável em 

acusativo no verbo mais alto, conforme se observa em (9): 

 

(7) O professor mandou os meninos sair.  
(8) *O professor mandou eles sair. 
(9)  O professor mandou-os sair.  
 

Um dos aspectos que diferencia a causativa FI da causativa ECM é que, enquanto nas 

construções de ECM, o causee precede o verbo; nas construções FI, ele o sucede. Este 

contraste pode ser verificado em (10) e (11), respectivamente, em que o causee é representado 

pelo DP ‘os mecânicos’. 

 

(10) Os pilotos mandaram os mecânicos arranjar o carro. 
(11) Os pilotos mandaram arranjar o carro aos mecânicos. 

 

Adicionalmente, nas estruturas de ECM, o mesmo constituinte, quando cliticizado, 

apresenta-se apenas sob a forma acusativa. 

Estabelecendo comparação entre a causativa FI e a causativa ECM, a autora demonstra 

ainda que a causativa FI pode ser reconhecida mediante a identificação de quatro fenômenos, 

a saber: (i) Subida do clítico (cf. (3)); (ii) Movimento longo de Objeto (cf. (12a), em oposição 

a (12b)); (iii) Posição de operador de negação frásica (cf. (13a), em oposição a (13b)); e (iv) 

Interrupção da adjacência verbal por material lexical diverso. 

(12) a. O professor mandou-ai escrever [a carta] aos alunos.  
b. *O professor mandou-ai os alunos escrever [a carta]i. 

(13) a. *O professor mandou não escrever a carta aos alunos. 
                     b. O professor mandou os alunos não escrever a carta. 
 

Inversamente, a causativa ECM não autoriza o movimento longo do objeto e autoriza 

o funcionamento da negação na posição de operador de negação frásica no predicado 
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encaixado.  Nas estruturas de FI, o causee, se pronominalizado, ocorre no domínio sintático 

do verbo causativo e manifesta o caso acusativo se o verbo encaixado for intransitivo, e o 

caso dativo se esse verbo for transitivo; autoriza o movimento longo do objeto e não autoriza 

o funcionamento da negação na posição de operador de negação frásica no predicado 

encaixado. 

  Para fins de análise das propriedades da sintaxe inovadora do objeto indireto no PB, 

apresentaremos, na próxima seção, os resultados de alguns estudos sobre a sintaxe do dativo 

nessa língua, com vistas a descrever as propriedades que essa categoria apresenta. 

 

3 A sintaxe do dativo no PB vernacular: estudos prévios 

 

Estudos sobre o PB tem apontado uma relação entre a perda do clítico (dativo) de 3ª 

pessoa e a sintaxe inovadora do Objeto Indireto (OI) na língua no que se refere ao uso da 

estrutura preposicionada (Cf. RAMOS, 1992; BERLINCK, 1999; SALLES, 1997; TORRES 

MORAIS (2006)).   

Adotando a abordagem da sociolinguística laboviana, Gomes (2003), a partir de dados 

extraídos de corpus sobre a comunidade da fala do Rio de Janeiro, analisa o uso variável da 

preposição a que introduz o sintagma preposicionado de verbos bitransitivos. Nessa análise, a 

linguista afirma que, no dialeto carioca, a alternância do uso das preposições envolve as 

seguintes variantes: uso da preposição a, uso da preposição para e ausência de preposição. A 

hipótese da autora é que, no processo de substituição da preposição a pela 

preposição para, pode haver uma especialização no uso de a, que seria a preposição preferida 

para representar relações semânticas mais abstratas, conforme pode ser observado em (14). 

Isso é uma evidência de que a preposição a continuaria tendo um uso mais restrito, para esse 

significado. 

 

(14) a. Eles não dão muita ênfase a isso. 
                          b. Eles não dão atenção ao caso. 

 

Para Gomes, a variação no uso da preposição é um processo sintático, e não fonológico, 

como se depreende da manutenção da preposição ‘a’ em contextos semelhantes 

(fonologicamente favorecedores) com verbos monotransitivos. Ainda segundo a autora, a 
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implementação da mudança que envolve a substituição da preposição a no dialeto carioca está 

relacionada ao fenômeno de alternância das estratégias de dativo no PB, que está, por sua vez, 

relacionado aos processos que afetaram a reorganização do paradigma pronominal desta 

língua (principalmente no que se refere à perda dos clíticos acusativos e dativos de terceira 

pessoa). No cômputo geral dos dados, verificando a ocorrência das variantes e sua 

distribuição por faixa etária, Gomes observa um aumento significativo de ocorrências da 

preposição para entre os jovens. 

Recorrendo igualmente à abordagem da sociolinguística laboviana, Nascimento (2007) 

investiga quais fatores linguísticos e/ou extralinguísticos influenciam o uso variável de 

preposições introdutoras de complementos indiretos dativos de verbos bitransitivos, na 

variedade linguística utilizada pela comunidade dos Almeidas que se localiza no estado de 

Goiás. De acordo com o autor, os falantes dessa comunidade contam com as seguintes 

variantes para a expressão do dativo em contextos bitransitivos: (i) o sintagma preposicionado 

(PP), de núcleo nominal ou pronominal; (ii) o clítico pronominal e, ainda, (iii) o sintagma 

nominal sem qualquer marca formal de dativo (ø), conforme pode ser observado em (15), (16) 

e (17), respectivamente. 

 

(15) ...aí ele dava comida pa/p’os caboco.../...aí ele deu um café pra ele... 
(16) ...foi o Inácio que me deu ele... 
(17) ...di [dei] ø ele o sabão de bola... e ele tomô o banho... 
 

Nascimento investigou o fenômeno nos dados de fala de 41 informantes. Entre as 

variáveis sociais estratificadas utilizadas pelo autor, consideramos, por serem relevantes para 

essa análise, faixa etária (22-28/ 38-50/ 55-76) e escolaridade (ensino fundamental I, ensino 

fundamental II, ensino médio e analfabetos). No corpus, foram identificadas 151 ocorrências 

da preposição para, 2 ocorrências da preposição a, 15 ocorrências nas quais verificou-se a 

ausência de preposição e 37 ocorrências de clíticos. 

Para Nascimento, o número de ocorrências da preposição para indica que ela é a 

preferida para introduzir o OI dativo de verbos bitransitivos na comunidade de fala dos 

Almeidas, o que equivale a 74% do uso. A segunda forma mais usada para codificar o 

conteúdo dativo nesse contexto é a dos pronomes clíticos, que equivalem a 18% das 

ocorrências. No entanto, o autor percebe que somente os pronomes clíticos de primeira e 
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segunda pessoas do singular (me/te) ocorrem na fala dos Almeidas, sempre em posição 

proclítica. 

Nascimento observou que a preposição a é a menos usada nessa comunidade. Conforme 

o autor, essa preposição aparece em apenas duas construções, o que equivale a um percentual 

de 1%, conforme pode ser observado em (18) 2 e (19). O autor chama atenção para o fato de 

que, nas duas ocorrências da preposição a, o OI tem o traço semântico – divinizado - que 

ocorre em um contexto mais abstrato. Segundo Nascimento, o OI não representa um receptor 

[+ humano] nessas estruturas. 

 

(18) .. não a/aí se o caboco tive devoção a Nossa Senhora da Aparecida é/tem de/faiz o 
pedido... [MAB55M] 

(19) ... aqui eu vô fala era um... um apuro que é pidino a Deus pa mode chuvê...  
[JLS61M] 

 

Ao analisar a distribuição das variantes em função de variáveis extralinguísticas, 

Nascimento percebe que o uso da preposição para independe do nível de escolaridade. É 

interessante observarmos que os três informantes com maior nível de escolaridade 

apresentaram uso predominante dessa preposição. A preposição para está presente de maneira 

predominante nos dados de fala de todos os informantes: de 27 ocorrências analisadas, 19 

apresentam a preposição para e 8 apresentam um clítico dativo. Ou seja, nenhum desses 

informantes com maior grau de escolarização fez uso da preposição a ou da variante ø. 

Nascimento constata que apesar de a preposição para aparecer em todas as faixas 

etárias, seu uso adquire um percentual maior entre os falantes mais jovens (82%), isto é, entre 

falantes com idade entre 21 e 28 anos. A realização da preposição a, com um percentual de 

2%, fica restrita aos falantes mais velhos, com idade entre 55 e 76 anos, que compreende a 

faixa etária 3, na classificação proposta pelo pesquisador. 

 As ocorrências de clítico dativo, por sua vez, embora possuam um percentual 

                                                           

2 Nascimento classifica o dado em (19) como uma ocorrência de dativo, que é considerado na computação dos 
dados como uma das duas únicas ocorrências de OI dativo encabeçado pela preposição a. Contudo, (19) admite 
tanto a realização do complemento como um OI dativo (como se confirma pela pronominalização: tive-lhe 
devoção) quanto como um complemento nominal do OD, conforme observado pelo Prof. Marcus Lunguinho 
(em comunicação pessoal). Contudo, isto não prejudica a análise realizada pelo autor, pelo contrário, reforça 
ainda mais a hipótese de que, no dialeto estudado o OI dativo, quando preposicionado, é encabeçado 
categoricamente pela preposição para, ficando o uso de ‘a’ para contextos restritos. 
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considerável tanto para a faixa etária 1 quanto para a faixa etária 3, adquire um percentual 

maior entre os falantes de 38 a 50 anos, que correspondem a faixa etária 2. A variante ø ocorre 

em todas as faixas etárias: 2% entre os falantes mais jovens, 8% na faixa etária intermediária e 

adquire um percentual maior com os falantes mais velhos (10%). 

Nascimento chega a conclusão de que a maior frequência de uso da preposição para 

ocorre entre falantes da faixa etária mais jovem. Esse fato, aliado ao baixo uso da 

preposição a, de ø e de clíticos anafóricos entre os falantes mais jovens, possibilita-nos, 

conforme o autor, constatar que a comunidade de fala dos Almeidas está passando por um 

processo de mudança em direção ao uso categórico de para, na expressão do dativo 

 

3.1 O ponto de vista diacrônico: a realização do OI dativo em atas escritas por africanos 

alforriados no Brasil oitocentista, no período de 1832-1842 (Cavalcante & Figueiredo 

2009) 

 

Diferentemente dos trabalhos resenhados anteriormente, nesta subseção apresentamos o 

estudo feito por Cavalcante & Figueiredo Silva (2009) (doravante C&F), a partir do ponto de 

vista diacrônico. C&F investigam a realização dos complementos verbais em atas escritas por 

africanos alforriados, no Brasil oitocentista, no período de 1832 a 1842. O objetivo dos 

autores é fornecer dados para uma melhor compreensão da formação da variedade brasileira 

da língua portuguesa. 

C&F consideram os seguintes aspectos na realização dos dativos na escrita de africanos 

alforriados no Brasil: (i) realização lexical versus realização nula do dativo; (ii) 

presença versus ausência da preposição introdutora do dativo; (iii) tipo da preposição utilizada 

e (iv) produtividade da forma clítica. Os linguistas defendem que, devido ao ‘fato de os 

autores desses textos não serem falantes nativos de português, tendo aprendido a língua em 

situação de contato linguístico, a hipótese default é a de que o corpus apresente um desvio em 

relação ao padrão do PE, aproximando-se do padrão do PB e/ou do português africano. 

Considerando isto, o esperado é um uso reduzido ou nulo do clítico lhe e uma competição 

entre as preposições a e para, com o predomínio da segunda. 

Nas 53 atas, examinadas por C&F, ocorrem apenas 23 casos de complementos dativos, 

distribuídos da seguinte forma: 9 ocorrências de pronome nulo; 9 ocorrências de PP 
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introduzido por a; 1 ocorrência de PP introduzido por para; 2 ocorrências de PP introduzido 

por de; 1 ocorrência de DP sem preposição; 1 ocorrência de clítico. 

Considerando o tipo de preposição que introduz o OI dativo, observa-se que a 

preposição a tem um número maior de ocorrências do que a preposição para, sendo 9 casos 

para a primeira e 1 caso para a segunda (cf. 20 e 21, respectivamente). O número de 

ocorrências de dativos introduzidos pela preposição para assemelha-se ao número de casos de 

dativo não preposicionado e de clítico dativo. 

 

(20) a) ... fica o secretário aes Crever atodo qual quer hum Irmão que Seacha atrasado... 
(JF, 02, 01.11.1835)  

                 b)... ficou em Se comonicar por huma Carta ao Nossó Irmão dito adelibertação da 
Meza. 

(21) fica multado aqual quer Mezários quefalte assistencia de Meza Mensaes pagaraõ 
de cada falta servindo esse dinheiro para os mulimentos eu tencilios para devoção 
social. (LTG, 08, 02.02.1833) 

 

De acordo com C&F, há duas formas de interpretação do número de ocorrências da 

preposição a e da preposição para: a primeira aponta para a possibilidade de o processo de 

substituição da preposição a pela preposição para não ser significativo na fala dos autores dos 

textos e da irmandade em geral. A segunda possibilidade é a de que a concorrência entre as 

duas formas fosse sim produtiva, mas que o uso da preposição para fosse preterido pelos 

autores no processo de escrita, em favor da preposição a. 

C&F chegam à conclusão de que os dados apontam para características que diferenciam 

a gramática do português dos ex-escravos da gramática do PE. O português dos redatores das 

atas aproximar-se-ia do PB contemporâneo. Tal afirmação diz respeito, principalmente, à 

inexistência de pronomes clíticos dativos de terceira pessoa no corpus examinado. Contudo, o 

uso categórico da preposição a para introduzir dativos com intepretação de alvo/meta aponta 

para uma diferença entre o português das atas e o PB contemporâneo, embora se conforme 

com os resultados das pesquisas diacrônicas que revelam o incremento do uso da 

preposição para nesse contexto apenas partir do século XX – o que favorece a primeira 

interpretação proposta (e não a segunda). 

Na próxima seção, apresentamos uma discussão sobre as propriedades da causativa do 

PB, com vistas a mostrar as evidências da mudança linguística em relação à sintaxe do objetio 

indireto, a partir da análise da configuração sintática das estruturas causativas nessa língua. 
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4 Mudança linguística no PB: o caso do dativo 

 

Como demonstrado nos resultados dos estudos resenhados na seção 3, a preposição a é 

preterida em relação à preposição para, para introduzir o OI dativo, no PB contemporâneo. 

Essa preposição é a que mais ocorre nos dados dos informantes mais jovens. Seu uso 

independe do nível de escolaridade. Percebemos ainda o uso da preposição para, ainda que de 

forma restrita, no português das atas escritas por escravos africanos alforriados.  

No geral, embora o uso da preposição a varie de um dialeto para outro, seu número de 

ocorrências é significativo entre falantes mais velhos. Esse resultado permite concluir que no 

PB existe uma gramática vernacular, em período diacrônico anterior, que recorre à preposição 

a, sendo o uso da preposição para uma inovação recente em relação ao padrão dessa 

gramática, com características que permitem considerar a existência de mudança linguística. 

Essa hipótese se sustenta também, em certa medida, nos dados do português das atas, 

apresentados por C&F. 

 

4.1 A reanálise do sistema de pronomes complemento no PB: implicações para a 

ocorrência da causativa FI/FP 

  

Roberts (2007) considera que a reanálise é o mecanismo da mudança sintática. Harris e 

Campbell (1995 apud Roberts) definem reanálise como “um mecanismo que muda o padrão 

sintático e que não envolve nenhuma modificação manifesta na superfície”. No quadro teórico 

gerativista, a reanálise é, por hipótese, um sintoma da mudança no valor do parâmetro. Assim, 

conforme o Roberts (2007), dada a ideia central de que grupos de parâmetros ou propriedades 

se aglutinam, a alteração no valor de um parâmetro pode manifestar-se como um indício de 

reanálise. Baseando-se em Harris e Campbell (1995), Roberts pontua que, se pudermos 

relacionar a reanálise com a mudança de parâmetro, então, por extensão, a mudança de 

parâmetro pode ser entendida como a regra central da sintaxe diacrônica.  

Na gramática inovadora, a preposição a deixa de ser um item lexical marcador do caso 

dativo, mas seu uso entre falantes de faixa etária avançada, mesmo que mais restrito, aponta 
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para a conclusão de que a gramática desses falantes, em um dado momento, restringia o uso 

da preposição para, como licenciadora do dativo.  

Torres Morais e Berlinck (2007) defendem que o PB teria sofrido uma reanálise nas 

propriedades gramaticais da expressão morfológica do dativo, e, como consequência, passou 

a apresentar configurações gramaticais diferentes do PE. De acordo com as autoras, ''o PB 

se distância do PE, de forma marcante na língua falada, não só pelo uso preferencial da 

preposição para, como também pela ausência dos pronomes lhe/lhes em seu uso como 3ª 

pessoa'' (p.39). As linguistas acrescentam que o clítico dativo de 3a pessoa está sendo 

substituído no PB pela configuração preposicionada com os pronomes tônicos: para 

ele/ela/eles/elas. 

Estudos prévios sobre a causativa no PB observam que existem, no PB, causativas 

em que o causee é um clítico de 1ª e 2ª pessoa, o qual é realizado (obrigatoriamente) no 

domínio do predicado causativo, conforme pode ser observado em (22), ao passo que, na 3ª 

pessoa, constata-se a ausência do clítico dativo lhe. Seguindo Pereira (2013), a subida do 

clítico implica a reestruturação3 de predicados, o que nos permite concluir que a 

reestruturação está presente no PB (cf. 23). Apesar de, no PB, em outros tipos de perífrases, 

o pronome poder ocorrer proclítico ao segundo verbo, essa opção não está disponível em 

construções causativas (cf. 24): 

 

(22) Pedro me fez cair.  
(23) Pedro pode/deve/vai [me fazer cair]. 
(24) *Pedro mandou [me cair]. 

 

Cyrino (2010) defende que o PB perdeu a capacidade de realizar a subida do clítico e 

sugere que tal fenômeno está associado à perda das construções do tipo FI. A linguista nos 

mostra que, na diacronia do PB, as estruturas causativas foram as primeiras a passar por 

mudança, no que diz respeito à perda da subida dos clíticos.  

A linguista defende que as construções causativas do PB não são mais estruturadas 
                                                           
3 Desde Rizzi (1978), o termo ‘reestruturação’ aplica-se a estruturas em que certos verbos parecem formar uma 
unidade sintática com o verbo dos seus complementos infinitivos. As estruturas resultantes de 
reestruturação exibem as seguintes propriedades gerais: (i) têm, muitas vezes, correlatos inequivocamente bi-
oracionais; (ii) o domínio infinitivo é transparente para fenômenos que são  ilegítimos quando ocorre uma 
fronteira sintática, como aqueles citadas por Gonçalves (1999), a saber: subida do clítico; movimento longo 
de objeto, posição de operador de negação frásica e interrupção da adjacência verbal por material lexical 
diverso, o que sugere que o domínio mais alto e o mais baixo constituem uma única unidade sintática. 
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como predicados complexos, na forma ‘verbo causativo finito’ + ‘verbo infinitivo’ 

(sendo o predicado encaixado realizado em uma configuração C-T, em que T tem traços 

defectivos - configuração estrutural favorável para ocorrerem as construções do tipo FI.).  

A análise de Cyrino para a perda de FI em sentenças causativas do tipo (25) e (26) 

baseia-se na mudança na configuração dos traços de T, que deixa de ser defectivo, impedindo 

à reestruturação do predicado causativo com o infinitivo. Em consequência, no PB moderno, 

ao invés de causativas FI, encontramos apenas make-causatives, conforme pode ser 

observado em (27), as quais se caracterizam, de acordo com a autora, pelo fato de que, 

nessas sentenças, não se observa o fenômeno de ECM (em que a subida do clítico não é 

excluída, apenas o contraste entre a realização do causee como acusativo e dativo, 

conforme observado na seção 2).   

 

(25) Pedro mandou-o sair. 
(26) Pedro mandou-lhe abrir a porta. 
(27) A menina mandou [ele sair]. 

  

A ocorrência de configurações com o clítico pronominal de 1ª e 2ª pessoas no PB 

indica que não houve a perda da reestruturação de predicado e consequentemente perda da 

subida do clítico, como defende Cyrino (2010), já que, nesse caso, ela é obrigatória. 

Conforme propõem Pereira e Salles (2012), a perda da causativa românica não se deve à 

perda da restruturação de predicados nem à perda generalizada da subida do clítico, mas 

sim a um conjunto de fatores, entre eles, a reanálise na sintaxe do OI e a perda dos clíticos 

de 3ª pessoa (uma situação de cisão pronominal, que não afeta os pronomes de 1ª e 2ª 

pessoas). No entanto, a perda do clítico dativo de 3ª pessoa tem consequência para o 

surgimento de estratégia inovadora para a realização do causee, conforme argumentamos a 

seguir.  

 

4.2 A causativa backward control: o causee nominativo 

 

Farrell (1995) propõe para as construções causativas uma configuração que realiza o 

causee, no nível da Lexical Conceptual Structure (LCS), como tema dos verbos causativos 

mandar/ fazer e argumento sintático do verbo encaixado, realizado como nominativo e ligado 
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anaforicamente na LSC do verbo causativo, conforme podemos observar na condição 

expressa em (28).  

 

(28) Condição de Ligação do causativo: dado um verbo causativo com um 
argumento paciente p e um argumento evento e, a relação de ligação existe 
entre p e a entidade em e. 

 

Conforme Farrell, essa particularidade deve-se ao fato de que, na análise de 

backward control, os verbos mandar e fazer em construções causativas não selecionam 

objeto direto. C o m o  evidência sintática disso, o autor apresenta o fato de estes verbos não 

poderem ser passivizados (cf. (29b) e (30b)) 4.  Espera-se, portanto, de acordo com o autor, 

que o causee seja projetado como sujeito no predicado encaixado, conforme pode ser 

observado em (31).  

 

(29) a) A mulher fez o nenê dormir.  
         b) *O nenê foi feito dormir. 

(30)  a) Eu mandei o sapateiro consertar esse sapato. 
                        b) *O sapateiro foi mandado consertar esse sapato. 

(31)  A professora mandou/ fez eu apagar o quadro. 
 

Partindo das conhecidas propriedades das sentenças ‘causativas românicas’ (cf. (1) a 

(6)), Farrell pontua que as construções de predicados complexos possuem características que 

não são encontradas nas construções causativas do PB.  Tais características são aquelas 

citadas anteriormente (cf. seção 2) como a subida do clítico (movimento longo do 

objeto), a ausência de material linguístico entre o auxiliar causativo e o verbo no 

infinitivo e a realização do causee como dativo. 

Na análise proposta por Farrell, a LCS dos verbos causativos difere daquilo que é 

apresentado na análise padrão do controle do objeto em apenas um ponto: a direção do 

argumento ligado. Na análise de backward control, o argumento (nulo) controlado é 

realizado em uma posição mais alta que o argumento controlador. Nos termos de Farrell, 

nas estruturas causativas do PB, ‘a sentença subordinada contém um argumento aberto que 

liga o argumento interno do verbo causativo’. Nesse sentido, o argumento interno do 
                                                           

4 O julgamento de (30b) e (31b) é controverso. Autores como Gonçalves (1999) aceitam tais construções, e é 
possível demonstrar a ocorrência desse tipo de passivização em dados do PB. Nosso julgamento é que a 
passiva, nesse caso, envolve um tipo de estranhamento, o que pode corroborar a análise de Farrel (1995). 
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verbo causativo é conceitualmente ligado, e a posição de objeto direto não é sintaticamente 

projetada na estrutura. Como resultado, o causee é expresso obrigatoriamente como o 

sujeito da sentença infinitiva (cf. (31)) 

 

4.4 Português brasileiro contemporâneo: causativas ECM e backward control 

 

Nossa hipótese é a de que o PB possui dois tipos de construções causativas: a 

causativa ECM e a causativa de controle reverso5. Nesse sentido, discordamos da análise 

de Cyrino (2010), a qual defende que a configuração controle reverso substitui os demais 

tipos de causativa, em virtude da mudança na composição de traços da categoria T 

infinitivo (que deixa de ser defectivo).  

Nossos dados demonstram que a presença da configuração de controle reverso não 

exclui a presença de ECM (embora seja possível demonstrar que a construção FI não 

está disponível no PB). Defendemos que o PB possui construções causativas do tipo ECM, 

em que o causee recebe Caso acusativo do verbo da matriz (e o predicado encaixado é 

um TP), o que se confirma em construções com o pronome oblíquo de 1ª pessoa, 

conforme pode ser observado em (32). Nesse caso, não só é evidente a subida do clítico, 

como também a marcação do caso acusativo no pronome ‘me’. 

 

(32) João me fez comer o doce 

 

Adicionalmente, defendemos também que o PB possui construções causativas do tipo 

controle reverso (conforme FARREL, 1995; CYRINO, 2010),  (cf. 33).  Essa distinção é 

determinada pela cisão no sistema pronominal do PB: clíticos pronominais de 1ª e 2ª 

pessoa não ocorrem na configuração controle reverso, podendo ser instâncias tanto de FI 

quanto de ECM, enquanto pronomes fortes nunca ocorrem na configuração FI, mas podem 

ocorrer tanto na configuração ECM quanto na configuração backward control, sendo ainda 

possível a estrutura com o infinitivo flexionado (doravante Causativa Inf-Flex). 

 

(33) Batista mandou eu lavar a capota./ me mandou lavar a capota 

                                                           
5 Para esse trabalho, adaptamos a proposta desenvolvida por Farrell (1995). 
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Ou seja, a subida do clítico pode ocorrer tanto na causativa ECM quanto na causativa 

românica (FI) – o que as distinguem é a sintaxe do pronome: na primeira, o causee é 

licenciado pelo ‘v’ da matriz; na segunda, o causee é licenciado pela categoria funcional 

associada ao dativo O.I.   

Em relação à perda da construção FI, seguimos Borges (2008) (e outros autores), que 

propõe que as construções causativas do PB estão associadas (i) à perda da sintaxe do 

dativo realizado pela preposição a e pelo pronome lhe (3ª pessoa); (ii) à perda da ordem 

V+causee com verbos intransitivos (Fez a criança dormir/ *Fez dormir a criança); e (iii) à 

reanálise do complexo verbal, que dá lugar a uma estrutura bi-oracional. Isto ratifica a 

hipótese de que o PB não possui causativas do tipo FI e evidencia a mudança sintática. 

 

5 Considerações finais 

 

Neste trabalho, mostramos que o causee dativo deixa de ser licenciado no PB pela 

categoria dativo, por haver restrição ao licenciamento do OI pela preposição a. Na 3ª pessoa, 

identificamos a opção de realizar o causee em posição pré-vebal, sendo a pronominalização 

realizada pelo pronome forte ‘ele’. Nesse caso, e diante das propriedades formais do sistema 

pronominal no PB contemporâneo, o sujeito é licenciado pelo verbo da matriz, em 

configuração ECM, ou recebe Caso nominativo no predicado subordinado, sendo esta última 

opção determinada pela flexão de pessoa e número no infinitivo. Nessa configuração, 

defendemos que o PB passa a apresentar a causativa inovadora, backward control. Nessa 

configuração, pressupomos que o predicado encaixado é um CP, diferentemente da 

configuração ECM, em que a projeção do predicado encaixado é um TP.  
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O PRINCÍPIO DA ASSISTÊNCIA LINGUÍSTICA NA SALA DE AULA DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

 
 

Tatiana do Nascimento CAVALCANTE (SME/Goiânia)1  
 
 
RESUMO: Este estudo busca identificar as estratégias de suporte mediado utilizadas pelo 
professor para tornar os alunos participantes ativos na construção do discurso de sala de aula. 
Os dados do estudo foram gerados com base em uma orientação metodológica etnográfica e 
analisados à luz do princípio vygotskyano da assistência – scaffolding -, aqui denominado 
suporte mediado, e de suas implicações para a interação na sala de aula de LE. Os resultados 
sugerem que o suporte mediado se coloca como uma estratégia pedagógica propulsora da 
interação entre professor e alunos. 
 
Palavras-chave: Interação, estratégias discursivas, suporte mediado, ensino dialógico. 
 
 
1. 1 Introdução 

 

A educação na sala de aula tem sido estudada segundo diversos enfoques que 

objetivam, de um modo ou de outro, apreender a natureza dos processos de ensino e de 

aprendizagem constituídos naquele ambiente. Em meio aos diversos enfoques de pesquisa, 

destaca-se o interesse pela linguagem que, há pelo menos quarenta anos, vem crescendo 

consideravelmente em função do reconhecimento de que o sucesso do processo educacional 

depende do modo como a comunicação é constituída pela linguagem utilizada pelo professor 

e pelo tipo de interação que ocorre em sala de aula (ELLIS, 1985). 

Neste estudo, também nos debruçamos, de certa forma, sobre o que constitui a 

comunicação e qual a sua importância para o contexto escolar; contudo, o fazemos pelo viés 

da investigação das estratégias discursivas usadas pelo professor com o intuito de fazer 

suporte linguístico aos seus alunos e assim maximizar as situações de interação comunicativa 

na sala de aula. Para atingir tal objetivo, duas questões orientaram nosso trabalho: (1) como o 

discurso é construído em sala de aula? (2) quais são as estratégias discursivas utilizadas pelo 

professor que proporcionam suporte para a participação dos alunos nas interações em sala de 

                                                 
1 Mestre em Linguística, graduada em Letras – Português/ Inglês e professora da Secretaria Municipal de 
Educação de Goiânia - Goiás, Brasil. E-mail: taticavalcante@hotmail.com.  
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aula de língua estrangeira, inglês? A primeira pergunta, de natureza mais genérica, permitiu-

nos, ainda na fase exploratória, ir ajustando o foco do estudo àquele que se constituiu o objeto 

principal da investigação, qual seja, as estratégias de suporte mediado usadas pelo professor 

em sala de aula de inglês, nível intermediário. 

Investigação deste problema de pesquisa teve como cenário uma sala de aula do 

Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás com dezessete alunos sob a regência de 

um professor-estagiário, aluno do 5º ano da graduação em Letras da mesma universidade, 

habilitação Português-Inglês. Dentre os alunos matriculados na turma, doze foram frequentes 

até a conclusão do semestre. Desses, cinco eram universitários, uma funcionária e um era 

aluno de pós-graduação, todos da UFG; os cinco alunos restantes pertenciam à comunidade 

geral. A faixa etária dos alunos era bastante variada, assim como o nível de proficiência. O 

professor, aqui denominado Carlos, ministrava aulas no Centro de Línguas pelo segundo 

semestre consecutivo sob a supervisão de um professor da universidade. No período em que 

os dados foram coletados, Carlos ministrava aulas em três turmas de nível pré-intermediário, 

além da turma de nível intermediário em que se deu essa investigação. 

 As primeiras observações no campo de estudo apontaram para uma orientação 

metodológica que levasse em conta a perspectiva holística das interações entre professor e 

alunos, ou seja, uma abordagem que descrevesse e explicasse aspectos dos comportamentos 

observados como parte de um sistema socialmente organizado. Para tanto, optamos por uma 

investigação do tipo qualitativa de natureza etnográfica cujos resultados �são descrições e 

interpretações culturais do fenômeno comunicativo e interacional� (JOHNSON, 1992, p. 

159). Tais descrições revelam o que as pessoas fazem em uma dada situação e também as 

consequências de suas interações, enquanto as interpretações culturais procuram identificar o 

significado que os participantes atribuem ao que fazem (WATSON-GEGEO, 1988). 

  

2 Princípios teóricos 

2.1 A comunicação na sala de aula de LE 

 

Antes mesmo de discutirmos a comunicação na sala de aula de LE, é importante que 

tenhamos em mente o que constitui o fenômeno comunicativo, de um modo geral. Para isso, 

tomo a definição feita por Lynch (1996), que utilizo também em considerações posteriores.  
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Para Lynch (1996, p. 3), a �comunicação envolve o tornar possível que alguém 

compreenda o que queremos dizer�, seja o conteúdo de nossa mensagem, o relato de algum 

fato ou apenas a expressão de nossas opiniões e emoções. Mas envolve também, segundo o 

autor, a existência de uma audiência que, em uma conversação, desempenha o papel de 

parceira e pode responder ou interferir de muitas formas na fala do outro.  

A essa relação estabelecida entre os parceiros em uma conversação, que é o processo 

que possibilita o acordo 19 em torno do que é comunicado, Lynch (1996) denomina de 

interação. É na interação, por sua vez, que tudo acontece na sala de aula (ALLWRIGHT, 

1984), além, é claro, do próprio ensino e da aprendizagem (WATSON-GEGEO, 1988; 

JOHNSON, 1995).   

Consequentemente, a comunidade discursiva de uma sala de aula de língua estrangeira 

acaba por se organizar e funcionar em torno dos padrões interacionais que ela mesma 

estabelece e que influenciam seus resultados. E, justamente por ser assim tão determinante, é 

que discuto um pouco mais sobre a interação no tópico a seguir. 

 

2.2 A interação 

 

A interação entre interlocutores fundamenta-se essencialmente naquilo que possibilita 

a comunicação entre eles � a linguagem, seja ela verbal ou não. Sob esse aspecto, percebe-se 

realçada a natureza social da linguagem, cuja função principal é, segundo Bakhtin (1992), a 

comunicação e não a expressão. 

A enunciação, então, naturalmente reflete aspectos da relação que se estabelece entre 

os interlocutores, pois toda palavra procede de alguém e se dirige para alguém em função de 

quem é gerada, o que a torna �o produto da interação do locutor e do ouvinte� (BAKHTIN, p. 

113, grifo do autor). Ou seja, a enunciação constitui-se na verbalização de um projeto de fala 

planejado por um locutor em uma dada situação em função de um interlocutor a quem se 

dirige. E, ainda que inexista um interlocutor real, este �pode ser substituído pelo representante 

médio do grupo social ao qual pertence o locutor� (p. 112).  

Sendo território comum do locutor e do interlocutor, a enunciação é produto da 

interação social, assim como toda a sua estrutura e elaboração estilística (BRAIT, 2003). E, 

como os aspectos da enunciação são determinados pela situação social mais imediata, ou seja, 
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pelas condições reais da enunciação em questão, ela reflete não apenas a organização social 

dos sujeitos interactantes, mas também o horizonte social que compartilham no evento em 

curso, horizonte esse definido por Bakhtin ([1929] 1992, p. 112) como o que �determina a 

criação ideológica do grupo social e da época a que pertencemos�. 

Outro aspecto a ser considerado a respeito da enunciação, ou da comunicação verbal, é 

a relação que ela estabelece com outros tipos de comunicação, com os quais se entrelaça 

intimamente. Tal é essa relação que Bakhtin ([1929] 1992) afirma não ser possível isolar a 

comunicação verbal da comunicação global em que está inserida. E, em virtude desse vínculo 

com a situação, �a comunicação verbal é sempre acompanhada por atos sociais de caráter não 

verbal (gestos do trabalho, atos simbólicos de um ritual, cerimônias etc.), dos quais ela é 

muitas vezes apenas o complemento, desempenhando um papel meramente auxiliar� 

(BAKHTIN, p. 124). 

Mas, apesar de reconhecer o todo em que a comunicação verbal está inserida, Bakhtin 

([1929] 1992) enfatiza que somente em seu curso a enunciação pode se realizar. O autor 

recomenda, aliás, que o estudo da língua se restrinja à enunciação, uma vez que �a língua vive 

e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema lingüístico abstrato 

das formas da língua nem no psiquismo individual dos falantes� (BAKHTIN, p. 124). 

Brait (2003), tendo por princípio a natureza social da linguagem, define a interação 

como um fenômeno sociocultural, �um componente do processo de comunicação, de 

significação, de construção de sentido e que faz parte de todo ato de linguagem� (p. 220).  

Essa definição se ajusta a outro aspecto do princípio dialógico bakhtiniano segundo o 

qual �só a corrente da comunicação verbal fornece à palavra a luz da sua significação� 

(BAKHTIN, p. 132). Assim, a palavra não somente comporta duas faces � a do locutor e a do 

ouvinte � mas mantém, ainda, uma espécie de ponte apoiada sobre quem fala, em uma 

extremidade, e sobre quem ouve, na outra (BAKHTIN, [1929] 1992), durante todo o tempo da 

construção conjunta do significado e do próprio discurso. É nessa ponte, e não por meio dela, 

que a palavra ou enunciado se realiza.  

A natureza social do discurso, portanto, está no fato de que os �participantes 

discursivos constroem o significado ao se envolverem e ao envolverem outros no discurso em 

circunstâncias culturais, históricas e institucionais� (MOITA LOPES, 1998, p. 304). Logo, 

como o significado não é intrínseco à linguagem, é preciso que ele seja negociado pelos 
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participantes nas condições sócio-históricas em que se situam. E, de acordo com Moita Lopes 

(1998), a compreensão de como esse significado é elaborado depende da compreensão da 

relação com o outro � da alteridade � e do contexto. 

Com relação ao contexto, que indica aos interlocutores como um significado pode ser 

construído e reconstruído, ele diz respeito tanto aos sinais extralingüísticos que �se encontram 

no cenário e no conhecimento dos participantes sobre o que aconteceu antes da interação� 

(GUMPERZ, [1982] 1994, p. 145) quanto aos enquadres 20 interacionais projetados pelo 

locutor na interação (MOITA LOPES, 1998). Essa projeção é sinalizada no discurso por 

pistas de contextualização 21 que apontam as possibilidades de contextualização e 

interpretação de um enunciado específico pelos participantes discursivos. 

Enquanto fenômeno sociolcultural, a interação há de revelar sempre, nas enunciações 

a que dá origem, a face daqueles que mantêm a corrente da comunicação entre si durante a 

construção do discurso em toda e qualquer situação social. Na sala de aula, por exemplo, a 

interação que se estabelece entre professor e alunos revela características peculiares ao 

discurso instrucional, em que os projetos de fala de seus participantes são elaborados em 

função do processo de ensino e de aprendizagem comum ao contexto escolar. 

 

2.3 O ensino e a aprendizagem: um processo interativo 

 

Compreendendo que as relações que se estabelecem no ambiente de aprendizagem 

representam o eixo em torno do qual se organizam as atividades pedagógicas e instrucionais 

no contexto escolar, identifico o ensino e a aprendizagem como um processo 

fundamentalmente interativo. A esse respeito, Gumperz (1986, p. 57), adotando a perspectiva 

da sociolinguística interacional, considera que o �ensino e a aprendizagem devem ser tratados 

como processos interativos que exigem uma participação ativa de professores e alunos para a 

garantia de que a informação seja transmitida, uma precondição para a aprendizagem�.  

Tal aspecto interativo dos processos de ensino e de aprendizagem atribui a professores 

e alunos comprometimentos equivalentes no desenvolvimento do evento pedagógico escolar, 

já que ambos participam do gerenciamento da interação e também da própria aprendizagem 

em sala de aula (ALLWRIGHT, 1984). Apesar de que, �na oralidade em sala de aula, assim 

como compete ao professor criar mecanismos que permitam alguma medida de negociação e 
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de construção conjunta de sentido, também a ele cabe a responsabilidade pelo texto 

emergente� (KLEIMAN, 1993, p. 420). Mas, como afirma Gumperz (1986), para que 

possamos compreender o modo como esse sistema de comunicação é construído pela 

linguagem, faz-se necessário que observemos o discurso produzido na interação estabelecida 

entre os participantes na sala de aula. Na conversação ordinária, dá-se um processo interativo 

em que os participantes cooperam entre si para o favorecimento da compreensão do que está 

sendo comunicado. Esse processo interativo, de acordo com Gumperz (1986), segue 

princípios organizacionais que, embora de algum modo independentes da estrutura gramatical 

da produção linguística local, mas dependentes de pressuposições contextuais, surgem no 

discurso como pares adjacentes que permitem aos participantes a orientação do fluxo 

discursivo mediante expectativas a respeito do evento em andamento. Essas expectativas, por 

sua vez, tornam-se �parte dos esquemas ou enquadramentos interpretativos que canalizam 

nossa compreensão� (GUMPERZ, 1986, p. 66). Por pares adjacentes, entende-se �uma 

seqüência de duas enunciações relacionadas entre si produzidas por dois falantes diferentes, 

de tal forma que a segunda enunciação é sempre uma resposta à primeira� (RICHARDS et al., 

1997, p. 7). 

A fala instrucional, aquela comum ao ambiente de ensino e aprendizagem, entretanto, 

difere da conversação ordinária, em sua organização discursiva, de modo peculiar. Ao invés 

de dois turnos 22 sustentando um par adjacente, tem-se, na fala instrucional, um sistema 

tripartite formado por um turno inicial, uma resposta a ele e a avaliação desta, ou, 

simplesmente, o sistema tripartite iniciação-resposta-avaliação 23 (SINCLAIR e 

COULTHARD, 1975). Segundo Gumperz (1986), com base em Mehan (1979), o que é 

negociado nessa troca de turnos entre os participantes tem um efeito significativo no que é 

aprendido em sala de aula. Talvez porque, exatamente por ser negociada, a mensagem adquire 

verdadeira significação � ou, é ressignificada � pelos participantes que a recebem, os alunos.  

Sob a perspectiva da sociolinguística interacional, é preciso considerar, ainda, a 

importância do conhecimento prévio de professores e alunos e da concepção que eles têm 

sobre o ensino e a aprendizagem, fatores que influem na própria aprendizagem, no ensino e na 

avaliação. Assim, não há que se considerar apenas o conhecimento que os participantes 

partilham ou não entre si, além do próprio ambiente de aprendizagem, é claro, mas também 

seus padrões culturais de ensino e aprendizagem e seus estilos cognitivos para que possamos 
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alcançar uma percepção mais ampla dos processos interativos que se estabelecem em sala de 

aula. 

Além de ser um dos principais meios pelos quais a aprendizagem é desenvolvida em 

sala de aula, a interação tem acrescida a sua importância nas aulas de língua não só por ser o 

veículo da aprendizagem da própria língua, mas também por ser o objeto do interesse 

pedagógico (HALL e WALSH, 2002). É, ainda, por meio da interação que professores e 

alunos estabelecem uma compreensão mútua de seus papéis, das normas e das expectativas 

em torno de suas participações na sala de aula, acrescentam os autores, para quem �os padrões 

de interação também ajudam a definir as normas segundo as quais o desempenho do aluno é 

avaliado� (HALL e WALSH, 2002, p. 188).  

Até aqui, então, pode-se dizer que o ensino e a aprendizagem de uma LE fazem parte 

de um evento multifacetado, composto por variados fatores � o gerenciamento em conjunto da 

interação e da aprendizagem, o conhecimento de mundo e a cultura de aprender e de ensinar 

que professores e alunos trazem para a sala de aula, seus estilos e o próprio ambiente, dentre 

outros, possivelmente � que definem os contornos desse processo que é todo interativo. 

Entendendo que a interação é um dos fatores que propiciam o desenvolvimento da 

competência do aluno, destaco o papel das trocas conversacionais como fontes efetivas de 

insumo em que se envolvem os aprendizes com o intuito de produzir sentidos na língua- alvo 

(KASPER e KELLERMAN, 1997), seja na interação com colegas, com falantes nativos, ou, 

ainda, com o próprio professor.   

 Mas, apesar de considerarem a importância da interação no favorecimento da 

compreensão do insumo, Kasper e Kellerman (1997) reconhecem que o insumo 

compreensível não é condição suficiente para aquisição da L2. Swain (1995), aliás, diferencia 

o processamento necessário para a compreensão daquele que é necessário para a produção e 

que desencadeia a aquisição. Segundo a autora, é a produção que possibilita aos aprendizes o 

controle e a internalização do conhecimento linguístico, e não a mera exposição a um insumo 

oferecido, ainda que compreensível.   

Contrariamente a Kasper e Kellerman (1997) e a Swain (1995), Scarcella e Oxford 

(1992, p. 30) afirmam que o que mais facilita a aprendizagem de língua não é o insumo 

oferecido aos alunos e nem o encorajamento para que produzam, mas, sim, uma combinação 
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de vários tipos de assistência linguística, assistência essa definida pelos autores como a 

�interação que facilita o desenvolvimento linguístico�.   

 

2.4 O princípio da assistência linguística 

 

Vygotsky (1998) acredita que as funções psicológicas superiores têm origem na 

interação entre indivíduos (nível interpsicológico) antes de se transformarem em um processo 

intrapessoal (nível intrapsicológico). De acordo com o autor, a ação humana é mediada por 

instrumentos e signos que possibilitam a transformação de funções mentais básicas em 

funções mentais superiores, tais como a atenção voluntária, a memorização etc. Por sua vez, 

esse processo de mudança de funções do plano social para o plano cognitivo �é caracterizado 

por dois importantes aspectos: ele se origina fora do indivíduo e é dirigido pela linguagem, o 

mais poderoso dos sistemas semióticos� (LANTOLF e APPEL, 1994, p. 9), além de ser 

também um instrumento psicológico que atua como mediador da atividade mental do 

invidivíduo. Ficam caracterizadas, assim, duas dimensões da aprendizagem � uma social e 

outra psicológica.   

No que diz respeito ao processo de desenvolvimento linguístico, apoio-me em dois 

conceitos vygotskyanos amplamente difundidos entre os estudiosos sobre ensino e 

aprendizagem de línguas. São eles: a metáfora do andaime (scaffolding) ou suporte mediado 

26 e a noção de zona de desenvolvimento proximal (ZDP). A metáfora do andaime baseia-se 

no princípio da assistência linguística, isto é, procura ilustrar como o aprendiz de uma língua 

estrangeira vai pouco a pouco, por meio da assistência do outro (que pode ser o professor ou 

um par mais competente), desenvolvendo sua competência comunicativa. Nesse sentido, de 

maneira semelhante a um andaime em uma obra civil que dá suporte aos trabalhadores para 

que eles atinjam níveis mais elevados do edifício, no processo de aprendizagem de uma 

língua estrangeira os aprendizes precisam de algum tipo de suporte para galgar outros níveis 

de desenvolvimento; e, assim como uma obra tem seus andaimes retirados à medida que vai 

sendo concluída, também o aprendiz vai necessitando de menos assistência à medida que 

adquire autonomia para desenvolver as tarefas ou funções comunicativas que antes não podia 

desempenhar sozinho. 
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Quanto à noção de ZDP, Vygotsky (1998) pondera que o aprendiz apresenta um nível 

de desenvolvimento real e outro potencial. A diferença entre esses dois níveis é o que ele 

denomina ZDP ou, nas suas palavras, é �a dirença entre o nível desenvolvimental da criança, 

determinado pela sua capacidade de resolver um problema independemente, e o nível superior 

de desenvolvimento potencial, determinado pela sua capacidade de resolver um problema sob 

a orientação ou em colaboração com pares mais competentes� (VYGOTSKY, 1998, p. 86).  

Assim, a zona de desenvolvimento proximal se refere àquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação no aprendiz.   

Tomando como referência Wood et al. (1976) e os registros obtidos durante as 

observações, pudemos verificar padrões de uso recorrentes que compõem a tipologia utilizada 

neste estudo. As estratégias discursivas ilustradas na análise dos dados indicam modos 

diferentes de assistência oferecida pelo professor aos seus alunos no desenvolvimento de uma 

tarefa. Além das seis funções identificadas por Wood et al. (1976), encontramos uma sétima 

função de suporte, denominada estímulo à participação discursiva. Essa última função tem 

seu acréscimo justificado pelo fato de que, enquanto as demais valorizam aspectos 

intrapessoais no processo de suporte mediado oferecido pelo professor aos seus alunos (como 

ocorre quando o professor exemplifica o modo de realização de uma tarefa, por exemplo), o 

estímulo à participação discursiva valoriza aspectos interpessoais significativos para a 

aprendizagem. É situação de estímulo à participação discursiva, por exemplo, o pedido do 

professor para que o aluno explique algo à turma e também a avaliação positiva, oferecida 

verbalmente ou não, que encoraja o aluno a continuar falando. Também verificamos entre os 

eventos interacionais padrões recorrentes de uso que caracterizaram subcategorias das sete 

funções já mencionadas, conforme mostra o Quadro 2. Essas subcategorias de estratégias 

discursivas de suporte, por sua vez, foram identificadas de duas maneiras: (1) grande parte 

delas teve como referência o inventário de estratégias de comunicação organizado por 

Dörnyei e Scott (1997), consideradas neste trabalho como um tipo de estratégia discursiva; e 

(2) algumas outras foram identificadas e classificadas pela pesquisadora. 

Assim, a categorização construída aqui (Quadro 1) está pautada no que pareceu ser 

mais representativo nos registros, e não uma análise exaustiva de todas as estratégias 

discursivas do professor que visam promover suporte linguístico aos alunos.  
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QUADRO 1 
Estratégias discursivas de suporte mais representativas na sala de aula investigada  

Classificação Definição 
1. Recrutamento 

 

Atrai o interesse do aprendiz para a tarefa. 

Pede atenção* Chama a atenção para um tópico específico ou alguma 
explicação. 

Verificação da compreensão Faz perguntas para verificar se o aluno o está 
compreendendo. 

Direcionamento de turno* Solicita a participação do aluno a quem direciona o 
turno. 

 
2. Redução do nível de liberdade 

 

Simplifica a tarefa. 

Reestruturação Abandona a execução de um plano verbal por causa 
de dificuldades lingüísticas dos alunos que antecipa ou 
que realmente acontecem e comunica a mensagem 
pretendida por meio de um plano alternativo. 

Marcadores discursivos que sinalizam 
mudança de enquadramento 

Indicam o fechamento de um enquadramento e/ou a 
abertura de outro. 

 
3. Manter o direcionamento 

 

Mantém o aprendiz motivado para alcançar um 

objetivo. 

Pedido direto de solução* Pedido explícito para que os alunos respondam a uma 
pergunta relacionada ao conteúdo trabalhado na aula. 

Pedido indireto de solução* Solicitação indireta para que os alunos auxiliem o 
professor no preenchimento de uma lacuna proposital 
em seu plano verbal ou na elaboração de uma 
explicação relacionada à tarefa em execução. 

 
4. Marcar características críticas 

 

Destaca certas características relevantes e aponta 

discrepâncias entre o que foi produzido e o que é 

esperado.  

Reparo da fala do aluno Corrige algo na fala do aluno. 
Expressão de não-entendimento Expressa, verbalmente ou não, que não compreendeu 

algo adequadamente. 
Resposta-reparo Sinaliza alguma incorreção na pergunta feita pelo 

aluno, às vezes de modo indireto. 
 
5. Controle da frustração 

 

Reduz a ansiedade e a frustração durante a solução 

do problema. 

Paráfrase da mensagem produzida pelo 
aluno 

O professor parafraseia a mensagem do aluno para 
demonstrar que compreendeu a mensagem que ouviu. 

Encorajamento do aluno* O professor auxilia o aluno a lidar com suas 
dificuldades na aprendizagem da língua-alvo. 

 
6. Demonstração 

 

Apresenta um modelo de solução, completa ou 

explica uma solução que o próprio aprendiz tenha 

iniciado. 
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Mímica Descreve conceitos de modo não-verbal ou 
acompanha uma estratégia verbal com uma ilustração 
visual. 

Exemplificação* O professor mostra ao aluno como solucionar uma 
questão ou como fazer uma atividade.  

 
7. Estímulo à participação discursiva 

 

Cria condições que favorecem a participação 

discursiva do aluno em interações e atividades 

realizadas em sala de aula. 

Negociação de significado* O professor constrói com o aluno o significado de 
uma palavra ou expressão na língua-alvo. 

Humor nas trocas verbais* Participação descontraída nas atividades e interações 
com freqüente presença de ironia e risos. 

Prontidão em auxiliar nas dificuldades com 
o léxico* 

O professor completa a fala do aluno ou oferece a ele 
a palavra que solicita da língua-alvo. 

Marcadores discursivos com função de 
assentimento* 

O professor utiliza recursos discursivos na interação 
com o aluno que evitam a interrupção da fala deste e o 
estimulam a prosseguir em seu discurso. 

Avaliação positiva* O professor oferece ao aluno sinais de que o está 
avaliando positivamente em seu desempenho verbal. 

* Estas estratégias discursivas foram identificadas e classificadas por esta pesquisa, portanto não tiveram como 
referência o inventário de estratégias de comunicação organizado por Dörnyei e Scott (1997), ao contrário das 
demais. 
 

Os recortes selecionados para a análise foram extraídos das gravações transcritas e são 

constituídos por eventos de fala que identifiquei e categorizei segundo os padrões de 

realização nas interações entre professor e alunos na sala de aula, ou seja, segundo aspectos 

comunicativos recorrentes e distintos entre si presentes no discurso dos participantes. Esses 

recortes aparecem, neste trabalho, em uma sequência diversa daquela em que estão 

registrados nas gravações e seus eventos de fala somente deram origem a uma categoria de 

análise depois de verificadas pelo menos duas ocorrências semelhantes no corpus. Com 

relação aos participantes cujas falas são registradas nos recortes selecionados, optei por usar 

nomes fictícios para proteger sua privacidade (SPRADLEY, 1980).   

A título de exemplificação das estratégias utilizadas pelo professor neste estudo, 

apresentamos a seguir nossa discussão acerca das funções de suporte mediado com papel de 

recrutamento. 
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3 Estratégias discursivas de suporte utilizadas pelo professor 

3.1 Função de recrutamento 

 

As estratégias discursivas de suporte com função de recrutamento correspondem 

àquelas estratégias discursivas utilizadas pelo professor com o objetivo de recrutar o interesse 

do aluno para algum aspecto em evidência no desenvolvimento da aula. Nos dados coletados 

para esta pesquisa, a função de recrutamento foi identificada em três diferentes estratégias 

classificadas do seguinte modo: (1) pedido de atenção; (2) verificação da compreensão; e (3) 

direcionamento do turno.  

 

3.1.1 Pedido de atenção 

 

Ao pedir a atenção de seus alunos para um tópico específico ou alguma explicação que 

vá oferecer, o professor reforça a sua posição de gerenciador da aula e, ao mesmo tempo, 

busca trazer para si as atenções que estejam dispersas. No recorte selecionado, percebe-se que 

o professor procura atrair a atenção de seus alunos antes de apresentar algum exemplo da 

matéria ou explicação relacionada à tarefa a ser executada por eles. 

 

Recorte 1 

O professor está trabalhando o modal should e pede que os alunos exercitem o uso dessa 

forma gramatical em algumas situações que a atividade propõe. 

 

(1) Carlos: (...) have a look at this (practice) # there are some problems here # # ah::: # 
let me see # João # number one give an advice # the problem is # �I can�t 

sleep at night� # what advice? # what piece of advice could you give? 
 

Ao utilizar a expressão have a look at this, o professor faz um chamamento que indica 

aos alunos o destaque de algum aspecto da atividade corrente. Na situação em questão, a 

atenção é atraída para exemplos que o professor utiliza para exercitar a forma gramatical que 

acabara de introduzir por meio do livro-texto English File Intermediate Student�s Book � o 

modal should. 
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3.1.2 Verificação da compreensão 

 

Interessado em saber se está sendo compreendido e também em conhecer o nível de 

compreensão de seus alunos a respeito de algum tópico ou tarefa, o professor utiliza 

estratégias discursivas que possibilitam a ele verificar a compreensão daqueles com quem 

interage em sala de aula. Essas estratégias de verificação da compreensão podem realizadar-se 

por meio de uma pergunta direta a respeito do entendimento dos alunos (nos turnos 1 e 7 do 

recorte 2) ou pela solicitação de uma explicação (no turno 5 do recorte 2).    

 

Recorte 2 

O professor pede que os alunos organizem as sentenças de um parágrafo de modo a torná-lo 

coerente. 

 

(1) 
 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

Carlos: 
 
AA: 
Carlos: 
AA: 
Carlos: 
Tarsila: 
Carlos: 
A: 
Carlos: 

ah: # so (read here) in pairs # put (  ) summary in the correct order # do you 

understand summary? 
�-hum 
summary # is # a kind of # # ok # you said understand 
yes 
explain this Tarsila # what�s the summary? don�t use Portuguese # please 
it�s # a:/a little text # that hã: talk about other: big text 
yes # did you understand? 
yes 
yes? # ok # so # (...) 

 

O recorte 2 destaca uma situação em que o professor se preocupa em dirimir possíveis 

problemas relacionados ao não entendimento da mensagem. É, também, uma estratégia de 

recrutamento da atenção dos alunos por destacar a explicação de algo a que se refere o 

professor, no caso, o resumo de um texto.  

Ao pedir que uma aluna explique algo (explain this Tarsila # what�s the summary?), o 

professor faz com que ela organize o próprio conhecimento para poder verbalizá-lo e atraia, 

com isso, a atenção da turma para o que está sendo falado. Além disso, a fala da aluna se 

constitui em uma simplificação da informação (turno 6, it�s # a:/a little text # that hã: talk 

about other: big text) que, nessa situação, favorece a compreensão de seus colegas acerca de 

uma expressão acadêmica � summary. Destaca-se, ainda, o fato de o professor aceitar a 

explicação da aluna sem adicionar qualquer comentário à sua fala. Isso mostra que o professor 
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está mais interessado em entender o que a aluna está dizendo do que com a acuidade 

gramatical de sua resposta.  

 

3.1.3 Direcionamento de turno 

  

O recorte 3 mostra uma situação em que o professor utiliza o direcionamento de turno 

para solicitar a participação discursiva dos alunos a quem dava a vez de falar. Essa estratégia 

discursiva mantém os alunos atentos na tarefa por causa da expectativa em torno do próximo 

nome a ser escolhido pelo professor e favorece que todos participem discursivamente da aula 

(turno 1 do recorte 3), o que não apenas valoriza a contribuição de cada aluno como também 

oferece a eles a oportunidade de usar mais a LE para se comunicarem em sala de aula.     

 

Recorte 3 

O professor está trabalhando o modal should e pede que os alunos exercitem o uso dessa 

forma gramatical em algumas situações que a atividade propõe. 

 

(1) Carlos: (  ) ((2,5 seg.)) ok? # # have a look here at this (practice) # there are some 
problems here # # ah::: # let me see # João # number one give an advice # the 
problem is # �I can�t sleep at night� # what advice? # what piece of advice 

could you give? 
 

Por um lado, o direcionamento de turno é utilizado pelo professor como uma estratégia 

de suporte importante durante o gerenciamento da aula porque possibilita trazer a participação 

discursiva até mesmo dos alunos mais retraídos que, em outras situações, tenderiam a 

participar apenas como observadores de seus colegas. Por outro lado, esse tipo de suporte 

tende a reduzir o nível de liberdade dos alunos para a realização da tarefa, conforme se pode 

observar a seguir nos processos de reestruturação e mudança de enquadramento.  

 

Considerações finais 

  

O fato de o papel do professor em uma abordagem centrada no aluno poder ser 

implementado por meio da interação professor-aluno (ANTÓN, 1999) abre espaço para um 
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repensar das práticas discursivas de ensino na sala de aula. E foi justamente esse o propósito 

deste estudo ao propor a investigação dos modos de assistência que o professor disponibiliza 

aos seus alunos. 

 Com esse intuito procuramos mostrar que o professor tem um papel importante na 

assistência ao aluno durante o processo de ensino-aprendizagem na medida em que ele é o 

principal mediador na estruturação do discurso na sala de aula. Não queremos com isso 

minimizar a importância da interação aluno-aluno, mas ao analisarmos a sala de aula de 

Carlos, observamos que a assistência linguística aos alunos por meio de estratégias 

discursivas de suporte otimizava a interação naquele contexto de maneira funcional e 

recorrente � regulava o input-out produzido no grupo, encorajava a participação dos alunos, 

democratizava os turnos, proporcionava confiança para que os alunos (re)construíssem suas 

hipóteses acerca da língua e se engajassem nas atividades de comunicação etc. 

Outro fator a ser considerado é que o professor oferecia muitas oportunidades para que 

os alunos interagissem não só com ele, mas também com os colegas e, desta forma, 

participassem juntos das práticas comunicativas promovidas na aula. Nesses momentos, a 

interação tendia a ser focada no significado e as instruções relacionadas ao uso da LE fluíam 

como comportamento comunicativo. Desse modo, priorizando o uso linguístico com funções 

comunicativas reais ou muito próximas das reais, o professor servia de �andaime� para o 

desenvolvimento da competência comunicativa do aluno na língua alvo, criando ou 

favorecendo situações em que ele tivesse que utilizar essa língua para se comunicar (dando 

grande abertura para que os alunos expressassem suas ideias e impressões a respeito de 

alguma discussão, por exemplo). 

Em síntese, pode-se dizer que o professor utilizava as estratégias discursivas na 

interação com seus alunos com o propósito de preencher as lacunas discursivas deles e assim 

instrumentá-los para interagirem por meio da língua alvo. Oferecer suporte aos alunos é, 

segundo Wood et al. (1976), uma das funções a ser desempenhada pelo professor no processo 

de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, os dados mostram que as estratégias de suporte 

utilizadas pelo professor faziam sentido de fato porque proporcionavam conforto aos alunos 

para interagirem como o professor e com os colegas por meio da língua alvo durante as 

atividades de sala. Supomos que isso acontecia porque, conforme afirma Lynch (1996), a 
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interação genuína favorece que as modificações (tipos de suporte) operadas na fala do 

professor sejam compreendidas pelo aluno. 

Por fim, ressaltamos que a análise dos dados feita neste estudo evidenciou, sobretudo, 

o caráter singular do caso observado, uma vez que as situações comunicativas destacadas nos 

recortes 1-13 tratam de episódios interacionais situados em um contexto sócio-histórico 

específico. Esse fato, contudo, não impede que o uso das estratégias discursivas de suporte 

identificadas possam ser encontradas em outras salas de aula de LE, a exemplo dos estudos 

aqui mencionados. Este estudo também não sugere que uma categorização completa desse 

tipo de estratégia discursiva tenha sido alcançada aqui. Aliás, é possível que nem todas as 

estratégias de suporte discursivo utilizadas pelo professor participante desta pesquisa tenham 

sido registradas ou, quem sabe, percebidas nas informações coletadas. 

 

Referências 

  

ALLWRIGHT, Richard L. The importance of interaction in classroom language learning. 
Applied Linguistics, vol. 5, n. 2, p. 156-171, 1984. 
 
ANTÓN, Marta. The discourse of a learner-centered classroom: sociocultural perspectives on 
teacher-learner interaction in the second-language classroom. The Modern Language Journal, 
v. 83, n. 3, p. 303-318, 1999. 
 
BAKHTIN, Mikhail M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1992 [1929]. 
 
BRAIT, Beth. O processo interacional. In: PRETI, Dino. (Org.). Análise de textos orais. São 
Paulo: Humanitas FFLCH / USP, 2003. cap. 9, p. 215-244. 
 
DÖRNYEI, Z.; SCOTT, M. L. Review Article � Communication strategies in a second 
language: definitions and taxonomies. Language Learning, v. 47, n. 1, p. 173-210, mar. 1997. 
 
ELLIS, Rod. Second language acquisition and research: an overview. In: ______. The study 

of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1985. cap. 1, p. 11-40. 
 
English File Intermediate Student�s Book. Oxford: Oxford University Press, 1999.  
 
FLOWERDEW, J.; TAUROZA, S. The effect of discourse markers on second language 
lecture comprehension. SSLA, v. 17, p. 435-458, 1995. 
 
GUMPERZ, John J. Discourse strategies. Cambridge: Cambridge University Press, 1994 
[1982]. 



 

 

1200 

 
GUMPERZ, John J. Interactional sociolinguistics in the study of schooling. In: COOK-
GUMPERZ, Jenny. The social construction of literacy. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1986. cap. 3, p. 45-68. 
 
HALL, J. K.; WALSH, M. Teacher-student interaction and language learning. Annual Review 

of Applied Linguistics, v. 22, p. 186-203, 2002. 
 
JOHNSON, D. Approaches to research in second language learning. New York: Longman, 
1992. 
 
JOHNSON, Karen E. Understanding communication in second language classrooms. 
Cambridge: Cambrigde University Press, 1995. 
 
KASPER, G.; KELLERMAN, E. Introduction: approaches to communication strategies. In: 
______. (Eds.). Communication strategies: psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. 
New York: Longman, 1997. p. 1-13. 
 
KLEIMAN, Ângela B. Interação e produção de texto: elementos para uma análise 
interpretativa crítica do discurso do professor, Delta, v. 9, n. 3, p. 417-436, 1993. 
 
LANTOLF, J. P.; APPEL, G. Theoretical framework: an introduction to Vygotskian 
approaches to second language research. In: ______. (Eds.). Vygotskian approaches to second 

language research. New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1994. cap. 1, p. 1-32. 
 
LYNCH, Tony. Communication in the language classroom. New York: Oxford University 
Press, 1996. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Análise da conversação. São Paulo: Ática, 1986. 
 
MEHAN, Hugh. Learning lessons: Social organization in the classroom. Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1979 apud GUMPERZ, John J. Interactional sociolinguistics in the 
study of schooling. In: COOK-GUMPERZ, Jenny. The social construction of literacy. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1986. cap. 3, p. 45-68. 
 
MELLO, Heloísa Augusta Brito de. �O português é uma alavanca para que eles possam 

desenvolver o inglês�: eventos de ensino-aprendizagem em uma sala de aula de ESL de uma 
�escola bilíngüe�. Campinas, São Paulo, 2002. Tese (Doutorado) � UNICAMP. 
 
MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Discursos de identidades em sala de aula de leitura de L1: a 
construção da diferença. In: SIGNORINI, Inês. (Org.). Língua(gem) e identidade: elementos 
para uma discussão no campo aplicado. São Paulo: Fapesp, 1998. cap. 2, p. 303-330. 
 
SCARCELLA, R. C.; OXFORD, R. L. Language-promoting interaction. In: ______. The 

Tapestry of Language Learning. Boston: Heinle e Heinle Publishers, 1992. cap. 3, p. 29-50. 
 



 

 

1201 

SINCLAIR, J. M.; COULTHARD, R. M. Towards an analysis of discourse: the English used 
by teachers and pupils. London: Oxford University Press, 1975. 
 
SPRADLEY, James P. Participant observation. Fort Worth: Harcourt Brace College 
Publishers, 1980. 
 
SPRADLEY, James P. Step 2 and step 3. In: SPRADLEY, James P. The ethnographic 

interview. New York: Holt Rinehart, & Wiston, 1979, p. 55-77. 
 
STONE, C. Addison. What is missing in the metaphor of scaffolding? In: FORMAN, E.; 
MINICK, N.; STONE, C. A. (Org.). Context for learning sociocultural dynamics in 

children�s development. Oxford: Oxford University Press, 1993, p. 169-183. 
 
SWAIN, Merril. Three functions of output in second language learning. In: COOK, G.; 
SEIDLHOFER, B. (Eds.). Principle e practice in Applied Linguistics. Oxford: Oxford 
University Press, 1995. cap. 8, p. 125-144. 
 
VYGOTSKY, Levy S. O instrumento e o símbolo no desenvolvimento da criança. In: 
______. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998. cap. 1, p. 25-40. 
 
VYGOTSKY, Levy S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
 
WATSON-GEGEO, Karen Ann. Ethnography in ESL: defining the essentials. TESOL 

Quartely, v. 22, n. 4, p. 575-592, 1988. 
 
WIDDOWSON, Henry G. O ensino de línguas para a comunicação. São Paulo: Pontes, 1991. 
 
WOOD, D.; BRUNER, J. S.; ROSS, G. The role of tutoring in problem solving. Journal of 

child psychology and psychiatry, v. 17, p. 89-100, 1976. 
 
 



 

 

1202 

ORALIDADE: POSSIBILITADORA DE CAPACIDADES ENUNCIATIVAS NA 

ESCOLA 

 
 

Helany MORBIN (UFMT)1 
 Sérgio Flores PEDROSO (UFMT)2 

 
 

RESUMO: Este estudo tem como objeto a oralidade. O objetivo é fazer e justifica propostas, 
para o desenvolvimento de capacidades orais, para as práticas de ensino de Língua Materna 
(LM) na escola pública. Nossa constatação é que a escola utiliza teorias tradicionais que 
demonstram não atingirem o desenvolvimento de capacidades enunciativas adequadas às 
múltiplas situações de uso que também incluem a escrita. O arcabouço teórico deste trabalho 
é o da Análise do Discurso (AD). Esta plataforma teórica tem o discurso, como objeto, já que 
o assume como a materialização da linguagem em uso. 
 
Palavras-chave: Análise do discurso. Oralidade. Ritmo. Estudos Linguísticos de LM.  

 
 

Introdução  
 

A experiência que tenho vivido no processo de ensino escolar tem-me levado a pensar 

que o professor de língua materna (LM) pode se utilizar da oralidade como recurso importante 

para o desenvolvimento de capacidades enunciativas orais dos alunos. Várias inscrições 

teóricas, que embasam livros didáticos, indicam que o recurso à escrita tem sido mais 

valorizado que a oralidade. O desempenho do professor indica que ele se sustenta, na maioria 

das vezes, numa prática de ensino que se desenvolve através da escrita e da leitura, sem 

utilizar-se, como poderia, do recurso à oralidade como estratégia metodológica. Para Pedroso 

(2009) esta situação se deve à tradição e às urgências imediatas da instituição escolar, dado o 

seu funcionamento em que, na prática, prevalece a dimensão “endo” (PEDROSO, idem): a 

escola voltada para si mesma. De fato, a escola pública parece não implementar suas práticas 

de estudos linguísticos para além dos seus portões. 

Assim, a formação do aluno acontece alheia ao objetivo educacional principal, o qual 

consiste na adequação do estudante à sociedade enquanto sujeito que participa e contribui, 

                                                           
1 Mestranda Instituto de Estudos de Linguagem MeEL/PPGEL/ UFMT/CUIABÁ/MT. E-mail: 
helanymorbin@uol.com.br. 
2  Professor adjunto da graduação e pós-graduação do Departamento de Letras do Instituto de Linguagens da 
Universidade Federal do Mato Grosso MeEL/PPGEL/UFMT/CUIABÁ/MT. E-mail: serflope@terra.com.br. 
 



 

 

1203 

sustentando e/ou transformando. No que tange ao ensino do seu maior patrimônio linguístico 

– a língua materna (LM) - acontece outro paradoxo: o uso natural da língua, a oralidade, fica 

em suspenso, quanto a possibilidades de aprimoramento, favorecendo a escrita.   

A partir das mudanças na dinâmica de funcionamento da sociedade e as novas 

necessidades que elas instauram, a oralidade tem passado a desempenhar novo papel de a 

privar de reconhecimento enquanto modo mais natural de funcionamento da linguagem 

verbal. Vários fatores têm incidido na revalorização da oralidade. Dentre eles, a 

potencialização da possibilidade de contato entre as pessoas via tecnologias constituídas na 

base da informática e a democratização do acesso a elas. Aos poucos, a sociedade vai 

percebendo a necessidade de compatibilizar o letramento formal da escola através da escrita 

com a materialização oral do uso da língua e faz cobranças à escola.  

Pedroso (2009, p.219), explicitando mudanças radicais que se processam na educação, 

cita o caso das línguas estrangeiras e comenta: 

 

A oralidade que, como chegou a ser argumentado nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental – PCNEF (BRASIL, 
1998), era uma opção menor, dado que “[...] o uso que se faz da língua 

estrangeira [é pela] via [da] leitura [...]”, permitindo desconsiderar “[...] 

outras habilidades comunicativas em função da especialidade de algumas 
línguas estrangeiras e das condições existentes no contexto escolar” (p. 15), 

nas condições atuais, passa a ter que ser considerada prioritária numa ordem 
em que a leitura e a produção de textos lhe sucedem. 
 

Na contemporaneidade, tanto a língua materna (LM) como a língua estrangeira (LE), 

são objeto de atenções, no ambiente escolar, para uma produção de enunciados compatível 

com a acelerada dinâmica da interação humana. A linguagem, na sua concepção materialista, 

decorre da prática social e a esta afeta, imprimindo-lhe adequações. As práticas educacionais, 

enquanto práticas sociais, só se produzem pela linguagem, através dela se materializam e, na 

pós-modernidade, tomam outros sentidos. Sentidos esses que instauram diversos paradoxos 

por causa da resistência da tradição diante das propostas de tudo o que funciona como novo. 

Pêcheux (1997) ao analisar o componente estruturante ideológico da linguagem, 

explica que a coletividade imprime sua marca em cada sujeito porque este se socializa através 

de relações intersubjetivas. O sujeito-aluno, por efeito da sua inscrição obrigatória nas 

práticas sociais e os recortes ideológicos que elas geram e as constituem, participa como alvo 

e semente modificadora do universo escolar. No privado porque constitui a clientela cujas 
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expectativas é preciso satisfazer. No ensino público porque a escola deve responder as 

cobranças da sociedade representada por pais e alunos. 

As novas necessidades de abordagem da linguagem verbal na escola respondem ao 

caráter de evidência que têm ido ganhando a dialogia da linguagem e a contextualização 

relativizadora das atribuições semânticas ao dizer a partir de posições sociais, de condições 

históricas e (inter)subjetivas as quais se revertem no processo de atribuir significados. 

 Essas conclusões explicativas da linguagem, emergidas especialmente nas últimas 

décadas, no tocante ao estudo da língua falada e sua incorporação pelo discurso oficial sobre o 

ensino, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais e as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio do Estado de Mato Grosso, principalmente, têm sinalizado uma quebra da 

tradição escolar. Porém, é preciso fazer os professores chegarem à sala de aula com uma 

reflexão adequada sobre como operacionalizar as propostas resultantes de problematizações 

teóricas que esperam por sua materialização nos currículos dos cursos de formação de 

professores. 

No processo de estudos linguísticos de LM, no decorrer de minha vivência como 

professora do ensino público, tenho podido notar que, se incluída nos cursos de formação de 

professores, a perspectiva de trabalho com a oralidade em LM, a partir de fundamentações 

que sustentem esta prática, a tradição poderá ser mudada em dinâmica dialógica em sala de 

aula, uma vez que será respaldada por propostas que reforçarão a matriz pragmática da 

linguagem em funcionamento, a qual define linguagem em movimento como discurso. 

Tem-se tornado evidente que no desempenho do professor em sala de aula, ou se 

formaliza muito o discurso oral, a ponto de parecer que um texto escrito está sendo deslocado 

para a oralidade, e/ou se descamba para a informalidade desregrada da oralidade não 

escolarizada que chega a se distanciar muito do uso padronizado da linguagem na escola. 

Assim, partindo do pressuposto de que o professor de LM deve exercer sua prática a partir do 

modelo de língua que a escola estabelece, deve saber adequar o uso da língua na oralidade e 

também exigi-lo, se utilizando das características próprias da mesma: a espontaneidade e a 

maior fulminância com que se processa, que é diferente da dinâmica da escrita, mas que tão 

pouco a exclui, parece necessário que se compreenda que as duas modalidades se 

retroalimentam e podem  ser trabalhadas simultaneamente (CHACON, 1996). 
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 Quando pensamos em oralidade, fazemos uma relação do seu papel com a escrita, 

mesmo sendo modalidades diferentes, porque elas se entrelaçam, “a atividade verbal escrita 

define-se, em grande parte, pela presença de alternâncias rítmicas cujo papel principal parece 

ser o de transcodificar, sob forma de estruturas sintáticas, pontuação, espacialização [...] 

elementos da situação de enunciação” (idem, p.356). 

O estranhamento que se observa nos momentos de atividade gráfica, deve-se à não 

compreensão por parte do escrevente, do papel contextualizador das estruturas sintáticas, de 

pontuação e da transcodificação dos sentidos, –“o que resulta em momentos textuais nos quais 

se detecta, a "naturalidade" e a “espontaneidade” do ritmo da oralidade” (ibidem, p. 358). E, 

ou, o engessamento da escrita que não corresponde aos sentidos que se quer produzir, como 

se na impressão escrita se desconsiderasse o ritmo em sua constituição formal. O que levou-

nos a considerar o ritmo como uma categoria de análise em nosso trabalho, pressupondo que 

ele seja inerente a oralidade e possibilita o aprimoramento da escrita. 

 No recorte do estudo proposto, apresentamos a definição tradicional que se atribui 

para o termo ritmo, nos cadernos de estudos linguísticos, uma vez que esses são utilizados e 

institucionalizados como material didático de algumas escolas do Mato Grosso. Entendemos 

que a partir dessa análise responderemos, parcialmente, nossos problemas de pesquisa: por 

que a oralidade em LM não se efetiva adequadamente em sala de aula?  Por que a necessidade 

de criar capacidades enunciativas orais? E, como desenvolver a oralidade no contexto 

escolarizado? 

Para responder às perguntas de pesquisa, a AD é nossa referência epistêmica, pois 

baliza as análises discursivas em uma perspectiva processual, o que implica que o caráter de 

nosso estudo não se fecha. Apenas busca, através dos seus dispositivos de análise, acessar e 

evidenciar a incompletude dos sentidos referente ao nosso objeto. Operacionaliza suas 

descrições em função do desenvolvimento de capacidades enunciativas, que é o próprio do 

arcabouço aplicado da análise de discurso. 

 Esta inscrição teórica também sustenta que a ideologia é a condição para a 

constituição dos sentidos e dos sujeitos. E, uma vez que a oralidade tem sido compreendida 

como modalidade menor, mesmo sendo preconizada nos PCN(s) e nas Orientações 

Curriculares do Mato Grosso, pretendemos compreender o que impede que se efetive a 

oralidade entre as capacidades a serem desenvolvidas pelo ensino. 
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1 Discurso e oralidade – a linguagem em questão 

 

Para refletirmos sobre o uso da oralidade em sala de aula e respondermos por que a 

necessidade de criar capacidades enunciativas orais, se faz necessário descrevermos como a 

abordagem enunciativo-discursiva é compreendida no âmbito linguístico. Como referido na 

introdução de nosso ensaio, na pós-modernidade a concepção de linguagem releva o social, a 

língua em movimento, que dialeticamente evoca aspectos interpretativos de si, do outro e do 

contexto em que se situa. Em um processo sempre dinâmico, a linguagem se estabelece e faz 

emergir conceitos sobre identidade, posturas, papéis sociais que derivam de conceitos 

subjetivos, isto é, conceitos existenciais que se baseiam na visão filosófica, psicológica, 

cultural, histórica e social que o sujeito tem de si, do outro e do lugar que o contextualiza 

(PEDROSO, 2014). 

Para atribuirmos sentido ao falado e propiciarmos carga semântica ao que dizemos ao 

interlocutor, é necessário que exista uma cadeia significante - um conjunto de referências 

semânticas, de equivalências e oposições, que em uma dada série de condições históricas, 

sociais e subjetivas promove entre locutor e interlocutor o dito em sua experiência, lhes 

imprimindo sentidos que não são necessariamente coincidentes (idem, 2014). Essa definição 

que considera a linguagem em movimento está inscrita nas ideias de Benveniste, Bakhtin, 

Pêcheux, Fairclough, Habermas, Foucault dentre outros. 

Os estudos linguísticos na pós-modernidade, atendem à operacionalização do conceito 

de texto ao se trabalhar com linguagem em sala de aula e referem à postura enunciativo-

discursiva. Considera esta concepção, o termo “enunciativo, porque a concretização do dizer 

obriga a imprimir uma ordem formal da materialidade linguística, o que significa respeitar as 

possibilidades organizativas que a língua oferece, observando as suas nuances algumas das 

quais estão apenas ao alcance do falante natural” (ibidem, 2014, p.02). Mas o enunciado não 

se reduz apenas a uma cadeia significante. Num texto virtual ou concreto, o enunciado se 

apresenta como unidade significativa que funciona processualmente na construção de sentidos 

e se faz discurso.  

O discurso como substância semântica envolve processos interpretativos que sempre 

estão inscritos na história pela via de práticas sociais. Essas são culturais e se fundamentam na 
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ideologia que resulta da dinâmica interativa dos grupos sociais em uma relação dialética que 

as estabiliza ou as modifica. A substância semântica, constituída pela subjetividade, estabiliza 

a afetividade que atravessa o processo enunciativo-discursivo, para oportunizar efeitos 

interpretativos no interlocutor, que são os efeitos de sentido, a atribuição de carga semântica 

(PEDROSO, 2014). 

Dada esta concepção discursiva da linguagem, percebemos, que tanto do lado do 

locutor como do interlocutor, o processo de construção de sentidos se faz continuamente e a 

linguagem em movimento finca-se na relação com o outro. São as pressuposições que são 

armadas ao entrarmos no jogo interlocutório, e que na relação com o outro, vão sendo 

construídas a partir de paráfrases, sugerindo metáforas, que estão na base de constituição dos 

sentidos e dos sujeitos. 

           As práticas efetivas com a oralidade em sala de aula mobilizam o repetível – as cadeias 

significantes, a memória discursiva, e reatualizam os sentidos ressignificando o discurso, num 

contexto real, onde os diálogos sobre disciplinas, sobre a produção de textos e com os 

problemas levantados sobre temas em discussão de leituras podem favorecer este estudo de 

modo significativo. 

 Coracini (1995, p.11) ao referir-se à noção de sujeito, diz que, “o sujeito é 

fragmentado, esfacelado, emergindo apenas pontualmente a partir da linguagem”, esse sujeito 

não tem controle sobre sua produção de sentidos. Ele somente “mobiliza um repetível e o 

reatualiza em seu discurso ressignificando-o”. Desse modo, o papel do professor como 

articulador do processo dialógico é muito importante.  

O discurso oral oferece possibilidades de referir à realidade imediata, porque ela é 

interpretada (ORLANDI, 2005), oportunizado por várias contextualizações: históricas, 

conjunturais, sociais e psicológicas. A linguagem nesta concepção parece ser mais substância 

argumentativa do que componentes formais. Socialmente produzida para significar, a 

linguagem diz, enuncia (PEDROSO, 2014), e a oralidade é uma materialização essencial do 

discurso. 
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 Existe historicidade em todo discurso e fundamenta as formações discursivas, “aquela 

que numa formação ideológica dada, determina o que pode ou não ser dito” (ORLANDI, 

2005), muitos sentidos estão presentes no texto, por isso o sentido não é transparente, ele tem 

uma espessura semântica a qual constitui sua materialidade linguística histórica, onde estão os 

sentidos que são atribuídos pelos sujeitos, em determinado contexto social e que afetará o 

modo como são considerados. Isto nos leva a reconhecer a necessidade de buscarmos suas 

condições de produção (ORLANDI, 2014). 

 

2 Ritmo e Oralidade – uma análise  

 

 Entendemos que nossa análise não é uma análise do livro didático. Apenas 

apresentamos este material discursivo como corpus para observar como a tradição dos estudos 

linguísticos vem considerando o termo ritmo. Partimos da consideração de ORLANDI (2005, 

p.17) de se compreender “como este texto significa”. Os significados no texto visto como uma 

ilustração, como um documento, como um arquivo; para extrair as espessuras semânticas que 

são opacas, na tentativa de atingir a lógica interna do texto e sua (inter) discursividade – a 

relação de sentidos e os sentidos.  

 Em uma primeira etapa, levantamos as condições de produção do livro didático, 

Compreendendo que elas emergem da relação de poder – a instituição; da relação de força – a 

ideologia, constituindo o imaginário num discurso real, onde esse saber discursivo é (re) 

produzido. O critério de inclusão deste corpus partiu do princípio que escola da rede pública 

de ensino Estadual de Cuiabá/ Mato Grosso elegeu esse livro, com apoio do Programa 

Nacional do Livro Didático -  PNDL, como referência para os estudos de linguagem, de 2012 

a 2014, Ensino Médio. Coleção didática – em 3 volumes. 

 Partimos das seguintes perguntas e respostas:  

Quem fez o texto?  Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães; 

Para que? Para os Estudos de Linguagem; Em que momento histórico? Edição de 2010 – 7ª 

ed.; Qual finalidade? Estudos Linguísticos de Língua Portuguesa para os estudantes da escola; 

Quem lê? Os sujeitos envolvidos com os estudos linguísticos de LM da Escola Estadual 

“Liceu Cuiabano “Maria de Arruda Muller”. 

 A possibilidade de análise que utilizamos propõe: 
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1.  Realizar o fechamento de um espaço discursivo;  

2.  Supor um procedimento linguístico de determinação das relações inerentes ao 

texto  

3.  Produzir no discurso uma relação do linguístico com o exterior da língua (J.J. 

COURTINE, 1982).  

Este processo de análise nos leva aos “pontos de atracagem: a forma histórica dos 

mecanismos ideológicos que se imprimem na relação com o simbólico” (ORLANDI, 2014). 

Grosso modo, como que está sendo disseminado o conhecimento sobre ritmo nas escolas 

públicas a partir do arquivo institucionalizado.  

Neste recorte buscamos compreender o saber discursivo que o livro didático apresenta 

para ritmo – os sentidos que se atribuem para o termo. Entendemos por saber discursivo a 

memória, o “já dito”. Desse modo, o material discursivo a seguir apresenta formações 

discursivas, onde o “dizer parece nunca ser um só” (ORLANDI, 2014, p.12). A análise do 

discurso trabalha “essa multiplicidade e essa diferença inscrita na linguagem. Uma vez que o 

múltiplo e o diferente se ordenam no discurso ao produzirem seus efeitos” (ORLANDI, idem, 

p. 13), numa formação ideológica dada, que determina o que pode ou não ser dito 

(ORLANDI, 2005), constituindo as formações imaginárias num contexto real de uso, 

impressas na realidade do pensamento, por meio de enunciados que materializam no discurso 

aquilo que está afetado pela ideologia na língua.  

Ao ler o recorte analisamos um dado pertinente para respondermos nossa primeira 

pergunta de pesquisa: por que a oralidade em LM não se efetiva adequadamente em sala de 

aula?  Na consideração feita pelos autores sobre ritmo, o termo não se desprende do gênero 

literário. O verbete designado tradicionalmente, a partir de seus efeitos, deixa ao leitor a 

noção de que ele está relacionado aos significados figurados, subjetivos, que remetem à 

emotividade, ao irracional, àquilo que não se controla. “Em nome da razão e da ciência se 

abafavam o sentimento, a imaginação, a subjetividade e, até, a liberdade, à medida que a 

razão instituiu-se como instrumento de dominação sobre os seres humanos” (LIBÂNEO, 

2005). 

 Parece que para o poema, durante muitos séculos, foram criadas formas fixas, para 

controlar a emotividade, toda cadeia significante obedeceria regras que musicassem os versos, 

mas as formas deveriam ser sempre estruturadas, de modo a controlar o grau de emotividade 
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dos indivíduos. A arte deveria encontrar na rigidez do pensamento racional seus propósitos. E 

durante muito tempo, o ensino-aprendizado da linguagem dicotomizou a forma e o sentido 

(SAUSSURE,1995). Na perspectiva pós-moderna, como vimos, a subjetividade é considerada 

um aspecto essencial para o sujeito e suas relações sociais. Meschonnic (1982) refere que há a 

necessidade de se compreender que “o ritmo é, acima de tudo, um fato de linguagem e não, 

como a concepção tradicional prezava, um fato restrito ao verso”. 

Observe o exemplar discursivo a seguir: 

Gestos de interpretação 

Figura 1: Conceito de Ritmo 
Fonte: Português Linguagens I   Literatura – Produção de texto – Gramática 



 

 

1211 

Os gestos de interpretação, portanto, desvelam um saber discursivo que se orienta 

ideologicamente pela tradição linguística, onde o conceito de ritmo está associado ao plano da 

linguagem figurada, isto é, à literatura. A abordagem apresentada pelos autores do livro traz o 

sentido do termo relacionado aos estudos de prosódia e ortoepia, cuja visão se fundamenta no 

estudo estruturalista de linguagem (SAUSSURE, 1995). Em nenhum momento menciona o 

ritmo em sua relação ao desenvolvimento de capacidades enunciativo-discursivas. De 

passagem, aponta-o em relação aos estudos gramaticais, mas não aprofunda este conceito. O 

estudo desse arquivo demonstra que na tradição “a oralidade nos estudos de linguagem 

sempre ocupou um papel relevante no que refere à prosódia (CHACON, 1996). 

Outro ponto de atracagem que consideramos é que a oralidade na poesia grega era 

vista como visceral, emocional, dramática, redundante e conservadora porque já vinha 

adjetivada (ONG, 1998). Para o autor, a eliminação da redundância demanda uma tecnologia 

que implica a utilização de um espaço de tempo maior: a escrita. Com ela, a mente foi forçada 

a tornar o pensamento mais lento, mais lógico, oportunizando a reorganização da linguagem 

oral, eliminando as repetições desnecessárias, fazendo-a atingir um grau de emotividade mais 

controlado.  

 

3 Considerações finais 

 

No feixe complexo dessas relações discursivas que funcionam como regra para a AD 

(NORMAND et al., 2014), o estudo demonstrou que “as Ciências Humanas e suas análises 

não podem permanecer estáveis nem escapar ao movimento histórico; na medida em que a 

ciência implica fora desse movimento, em falseabilidade e reprodutividade, não se pode 

deixar de analisar suas contradições” (HENRY, 2014, p.45). Na trama de constituição dos 

sentidos e seus efeitos, existe a possibilidade de concebermos o conceito de ritmo de modo 

menos tradicional, criando dinâmicas mais interativas e compreendendo que ele é um aspecto 

multidimensional da linguagem. Como foi apresentado no arquivo, o seu caráter prosódico 

parece ser ainda o que mais se destaca nas práticas pedagógicas - o que significa que outros 

aspecto com que podemos relacioná-lo, como os gramaticais, semânticos e pragmáticos, não 

estão sendo levados em consideração. Com isso, lançamos nosso último problema de 

pesquisa: como desenvolver a oralidade no contexto escolarizado? “Uma análise rítmica da 
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prática da oralidade teria muito a ganhar com o reconhecimento da enunciação como o lugar 

em que os fatos de linguagem se organizam e mostram sua organização” (CHACON, 1986, p. 

361). A interlocução espontânea parece ser um componente importante a que o professor deve 

prestar atenção em função do trabalho aplicado com a LM e a formação de professores.   
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OS IMPACTOS DA POLÍTICA DE ALDEAMENTO NA IMPLEMENTAÇÃO DO 

USO DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS POVOS INDÍGENAS DE GOIÁS – 

SÉCULOS XVIII E XIX 

 
  

Maria de Lurdes NAZÁRIO (UEG/UFG)1 
Maria do Socorro PIMENTEL DA SILVA (UFG)2 

Tânia Ferreira REZENDE (UFG)3 
  
 
RESUMO: Objetivamos debater os impactos da política de aldeamento na implantação do 
uso da língua portuguesa para os indígenas goianos. Para isso, fazemos uma descrição e 
problematização dos processos de colonização linguística implementados nesses 
estabelecimentos a partir de 1770. Esta pesquisa tem um caráter documental, com base em 
documentos e pesquisas sobre a política indigenista e os aldeamentos goianos a fim de 
formular uma interpretação da política linguística neles implementada, com base na 
perspectiva dos estudos sociolinguísticos (CALVET, 2007) e do Paradigma da 
Modernidade/Colonialidade (CASTRO GÓMEZ E GROSFOGUEL, 2007). 
 
Palavras-chave: Política de Aldeamento. Língua Portuguesa. Aldeamentos Goianos.  
 
 
Introdução 

 

Nosso objetivo é discutir como a política de aldeamento com suas ações e práticas 

colonizadoras a partir de 1770 foram impactantes na implementação do uso da língua 

portuguesa (LP) para os povos indígenas aldeados em Goiás, ressaltando os processos de 

colonização linguística implementados nesses estabelecimentos. 

O interesse por este tema surgiu durante pesquisa sobre a comunidade indígena Tapuia 

do Carretão-GO, numa tentativa de compreender sócio-historicamente sua realidade 

sociolinguística. Na pesquisa, chamou-nos a atenção nos documentos e textos acadêmicos 

estudados, a necessidade de discussão sobre as ações e práticas colonizadoras implementadas 

no contexto dos aldeamentos em Goiás, com o objetivo claro de apagamento dos saberes 

indígenas e de suas práticas tradicionais, em especial, suas línguas. Efetivamente não temos 
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trabalhos que relacionam a política de aldeamento em Goiás e suas práticas colonizadoras 

numa perspectiva linguística.  

Para debater a política de aldeamento e a política linguística executada pelo governo e 

o processo de colonização de saberes ocorrido nos aldeamentos. Baseamo-nos, numa 

perspectiva política, em estudos Sociolinguísticos (CALVET, 2007) e no Paradigma da 

Modernidade/Colonialidade (CASTRO GÓMEZ E GROSFOGUEL, 2007). 

 

1 A política indigenista no Brasil na segunda metade do século XVIII 

 

A política indigenista nesse período foi definida pelo Diretório dos Índios publicado 

em 1757, mas válido para toda a Colônia somente em 1758. Esse documento definiu os 

aldeamentos indígenas como uma das medidas mais importantes a partir de então para a 

civilização e a catequização dos indígenas pelo interior do país, instruindo sobre uma série de 

ações que deveriam ser implementadas pela figura do Diretor.  

O primeiro e principal meio para atingir a civilização e a catequização definido no 

texto foi a introdução da “língua do príncipe” aos povos conquistados para tirá-los da 

“barbaridade dos seus antigos costumes” (Diretório, 1757, 6º §), sendo obrigação dos 

Diretores de cada aldeamento estabelecer “o uso da Língua Portuguesa”, não permitindo que 

os alunos das escolas e todos os índios “capazes de instrução nesta matéria, [usassem] da 

língua própria das suas nações, ou da chamada geral...” (6º §). Com isso inicia-se a política 

linguística do monolinguismo em terras brasileiras. 

Essa política opôs-se à prática dos primeiros conquistadores que não se opuseram ao 

uso da língua geral por índios, mestiços e brancos (portugueses e brasileiros). Impor o uso da 

“língua do príncipe” foi então um meio fundamental para fazer desaparecer as línguas nativas 

com as novas gerações, especialmente, a língua geral, abrangentemente usada no território 

nacional, a qual impossibilitava que a cultura europeia e “civilizada” se impusesse às 

povoações indígenas, não permitindo “o afeto, a veneração e a obediência” ao príncipe 

(Diretório dos Índios, 1757, 6º §). 

Além de exigir o uso da LP nos aldeamentos, ensinar a LP para as crianças indígenas 

nas escolas e proibir o uso das línguas indígenas, houve outras orientações: dar sobrenome 

europeu (cristão) a todos os índios aldeados; dar cargos aos indígenas como Juízes Ordinários, 
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Vereadores, Principais para que se sentissem honrados; proibir que fossem chamados de 

“negros”; promover a construção de casas no modelo europeu para que cada família tivesse a 

sua, combatendo a indecência; combater o vício da bebida entre os índios; persuadi-los para 

que usassem roupas; incentivar o trabalho e o comércio; cuidar para que fossem remunerados 

pelo trabalho; cobrar dízimos de toda a produção para que Deus abençoasse o trabalho deles; 

incentivar o casamento entre brancos e índios. (Diretório, 1957). Todas essas medidas foram 

práticas da colonialidade de poder que juntas significaram a desestabilização da cultura tribal 

nos aldeamentos constituídos. 

Para implementar essa política indigenista, no Diretório, então, há instruções para se 

fortalecerem os aldeamentos já constituídos e constituir outros com a finalidade de civilizar e 

cristianizar os indígenas por toda a colônia com a ajuda de missionários não jesuítas e 

diretores, os quais juntos cuidariam da direção, respectivamente, espiritual e temporal nesses 

estabelecimentos.  

Considerando que o planejamento de uma política linguística refere-se a como esta 

será implementada (CALVET, 2007), compreendemos que esses direcionamentos 

representaram naquele momento esse planejamento das ações que deveriam ser realizadas a 

fim de alcançarem o intento maior, a civilização dos índios, começando pela aprendizagem da 

LP. Ao ensinar a LP, exigindo o silenciamento das línguas nativas (ORLANDI, 1997), dar 

nomes europeus aos indígenas, ensinar a eles hábitos da sociedade branca como se vestirem, 

morarem em casas semelhantes às casas europeias, a religião e suas práticas religiosas, além 

de promover a miscigenação étnica, o governo colonial iniciou um processo de aculturação a 

fim de criar necessidades de uma sociedade branca e capitalista em toda a colônia por meio 

dos aldeamentos, facilitando a incorporação dos indígenas à sociedade branca e a sua 

exploração.   

Essa política foi um mecanismo político para atingir fins econômicos em prol do 

colonizador, utilizado por outros estados conquistadores. O índio, concordando com Chaim 

(1974), desde o início foi “alicerce na economia brasileira”, sendo escravos, mercadoria e 

força de trabalho. Conforme depoimento do padre Luiz Antonio da Silva e Souza (1849, p. 

431-432) em 1812, sobre os indígenas goianos, “depois de captivos, com manha ou á força”, 

eram conduzidos “como em triumpho, ás povoações onde ou os vendiam, ou os empregavam 

no cultivo das terras e todos os ministérios servis, havendo casa em S. Paulo que chegou a 
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contar 600 e ainda mais d’estes miseráveis escravos.” (p. 73). Esse interesse econômico se 

pautava numa visão racionalista do século XVIII, dentro da qual o Marquês de Pombal 

representava um dos seus maiores defensores, vendo no indígena brasileiro uma ferramenta 

importante para a ascensão portuguesa no cenário político e econômico frente ao poderio da 

Inglaterra naquele século. 

Com a crise mineradora em diferentes regiões da Colônia, Portugal se viu “diante de 

uma situação que afetava profundamente a economia global do reino” (MELO, 2008, p. 34). 

Os indígenas então passam a ser vistos como necessários, uma solução em vista de sua mão-

de-obra barata para as atividades produtivas e um contingente relevante de pessoas para 

povoar o interior do país necessitado de desenvolvimento e de garantias de posse das terras 

brasileiras a Portugal em função do Tratado de Madri em 1750 (MELO, 2008). 

Em terras goianas, as orientações e procedimentos explicitados nesse documento, 

então, juntamente com as Instruções de 1771 enviadas ao governo da Capitania de Goiás, 

representam fundamentalmente a ação civilizatória da Coroa para o século XVIII, na tentativa 

de colocar em prática uma política colonial de apagamento dos saberes outros (CASTRO-

GÓMEZ & GROSFOGUEL, 2007) que interferiam na sua política de desenvolvimento 

econômico. O mecanismo prático que materializou essa política indigenista foram os 

aldeamentos indígenas, contexto social que possibilitou práticas de colonização social e 

linguística seguindo o modelo europeu de ser, agir, pensar e falar.  

 

2 A política de aldeamento na Capitania de Goiás no final do XVIII 

 

Apesar de o Diretório dos Índios ser de 1757 e de ter havido aldeamentos em Goiás 

antes 17714, parece ser consenso que os direcionamentos da política de aldeamento traçada 

nesse documento só foram realmente observados a partir das Instruções de Martinho de Melo 

Castro (Secretário da Corte de Portugal), enviadas ao então Governador desta Capitania, José 

de Almeida Vasconcelos em 1771 (CHAIM, 1974; LAZARIN, 1985).  

Lazarin (1985) discorre sobre a execução de um “plano de civilização dos índios”, 

atendendo à ação indigenista para o período que tinha como base o Diretório dos Índios 

                                                           
4 Rio das Pedras (1741), Lanhoso (1748), Piçarrão (sem data), Sant’Ana do Rio das Velhas (1750), São 

Francisco Xavier do Duro (ou Formiga) e São José do Duro (ou Duro) (1751) (MOURA, 2006).   
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(1757), durante os governos de José de Almeida Vasconcelos de Soveral e Carvalho (1772-

1778), Luiz da Cunha Menezes (1778-1783) e Tristão da Cunha Menezes (1783-1800). Esse 

plano foi formulado e executado por pessoas em Goiás ligadas diretamente à política 

implementada por Marquês de Pombal para restauração econômica do país.  

Provavelmente, um dos motivos de um período de treze anos sem a implantação das 

medidas ditadas no Diretório dos Índios (1757) tenha sido o fato de que os índios hostis 

aldeados antes de 1758 haviam abandonado os aldeamentos de Duro e Formiga em 1757, 

conforme relata Chaim (1974), com base em carta do governador João Manuel de Melo de 13 

de outubro de 1758. Entendemos também que a estagnação na produção do ouro tenha 

favorecido a mudança de interesse dos colonos que aqui ficaram depois de quase 50 anos de 

exploração aurífera. Chaim (1974) faz alusão ao fato de que a necessidade de novos 

aldeamentos em 1770 foi se consolidando (a) pela baixa produção no minério de ouro, (b) 

pela implantação da agricultura que exigia braços para o trabalho e (c) pela oportunidade de 

acabar com hostilidades de muitos grupos indígenas. Em 1771, então, a realidade econômica 

de Goiás era outra e o indígena goiano passa a figurar nos interesses econômicos do governo 

em função de sua força de trabalho. 

As Instruções de Martinho de Melo Castro (Secretário da Corte de Portugal), enviadas 

a José de Almeida Vasconcelos em 1771, refletiam as preocupações do Diretório e se 

adequavam ao contexto das relações entre os milhares de indígenas, ainda muito hostis, e 

conquistadores na Capitania de Goiás. A partir, então, desse documento, o processo de 

civilização dos índios em aldeamentos goianos é fortalecido, sendo aqueles vistos como parte 

dos planos do governo (LAZARIN, 1985). Nessas Instruções, Melo Castro discute o 

problema do povoamento que deve ser feito “senão com os nacionais da mesma América”, a 

importância da civilidade dos índios, sendo preciso fazer uso de métodos acertados para 

alcançá-la, citando, assim como o Diretório, o que fizeram os franceses e ingleses nas suas 

colônias. Uma das providências a serem tomadas a partir de ordens do Rei era a execução do 

Diretório na Capitania de Goiás “para governo, civilidade e política dos índios nas suas 

respectivas aldeias e povoações.”. E um dos métodos a ser executado era o ensino de LP aos 

índios aldeados (e descendentes); uma estratégia importante de civilização a fim de impor o 

monolinguismo em LP ao Brasil.
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2.1 Ações e práticas colonizadoras implementadas no contexto dos aldeamentos 

 

Para executar a política indigenista determinada no Diretório e nas Instruções, 

algumas ações foram executadas como: fundação de novos aldeamentos, nomeação de 

diretores, contratação de mestres para cuidar da educação dos índios (CHAIM, 1974).  

Em 1770 e 1780, foram construídos então novos aldeamentos, como: Nova Beira 

(1774-1775) no governo de José de Almeida, para aldear Javaé e Karajá; Maria I (1781), por 

Luiz da Cunha Menezes para os Kayapó; Pedro III (1788) para os Xavante, tendo sido 

aldeados também Javaé, Kayapó, Karajá e Xerente, e Salinas ou Boa Vista (1788) para os 

Xavante, depois foram aldeados Javaé, Karajá e Xerente, esses dois aldeamentos foram 

construídos no governo de Tristão da Cunha Menezes. São José de Mossâmedes foi 

reconstruído por José de Almeida, em 1774 (índios aldeados: Akroá, Xavante, Karajá, Javaé, 

Karijó, Naudez e Kayapó, estes transferidos de Maria I) (CHAIM, 1974; MOURA, 2006). 

Moura (2006) cita como sendo desse período o aldeamento Estiva (sem dada), onde estiveram 

aldeados Xavante, Xerente, Karajá e Canoeiro. 

Todos esses estabelecimentos fizeram parte de uma política indigenista do período, 

tendo sido os índios ali aldeados depois de muitas negociações e persuasão possível pelos 

intérpretes indígenas5, que, ao lado das forças do governo, convenceram nações indígenas 

pelo método da persuasão e brandura a se submeterem ao governo da Capitania, conforme 

orientação do governo central. Nas cartas oficiais desses governadores (RIHGB, 1918), é 

nítida a preocupação em seguir as recomendações do Diretório e das Instruções, fazendo 

referências a esses documentos em seus relatos às autoridades reais. 

Sobre o serviço de catequese e suas práticas colonizadoras, podemos citar, até o 

momento, dados obtidos sobre o Aldeamento Pedro III (ou Carretão), que são indícios do 

serviço de catequese e, consequentemente, ensino da LP no contexto de implantação dessa 

política, mesmo depois da extinção do Diretório em 1798. Obtivemos os seguintes dados a 

partir de documentos6 citados por Lazarin (1985): em 1835, da transferência do pároco do 

Carretão para Salinas em função do despovoamento (Relatório de 1835), confirmando, no 

                                                           
5 O intérprete indígena, em função de seu conhecimento de língua portuguesa sem perda da língua indígena, era 
um instrumento importante no contato e persuasão de novos índios. 
6 Consultados por Lazarin (1985) na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Relatório Provincial do Presidente 
José Rodrigues Jardim de 01/08/1835 e Relatório Provincial do Presidente Santos Azevedo de 01/06/1842. 



 

 

1220 

mínimo, a presença constante de uma figura tutelar, religiosa no Aldeamento; em 1842, de 

sugestão de nomeação de novo diretor para continuar o serviço de catequese e civilização dos 

índios que ainda estavam no Aldeamento, informação que pressupõe a execução anterior 

dessa política no Carretão, muito provavelmente encerrada com a transferência do pároco. 

Essa sugestão de nomeação do Diretor se deu ainda em meio a uma discussão da importância 

do Carretão como aldeia oficial em um relatório provincial de 1842, considerando que as 

despesas com catequese na aldeia eram baixas e que os índios aldeados tinham parentesco 

com os Xavante que ainda aterrorizavam povoados e fazendas na Província em meados do 

século XIX (Relatório de 1842). 

Ainda sobre o aldeamento Pedro III, considerando os direcionamentos dos 

documentos citados e o relato histórico do viajante Pohl (1976) sobre o uso “somente” da LP 

pelos índios em geral e a familiarização com os costumes religiosos já em 1819 no 

Aldeamento, somente cerca de 30 anos após a fundação do Carretão, e o relato de Cunha 

Matos (1979) sobre a presença de religioso ali em 1824, inferimos que os índios do Carretão 

estiveram até 1835 direcionados por diretores e/ou por religiosos encarregados da catequese e 

do ensino da LP, apesar de, no dizer de Lazarin (1985), no governo de Tristão da Cunha 

Menezes as Instruções já serem letra morta para os índios conquistados. Entendemos que, 

apesar de este governador não ter implementado tantas medidas pombalinas quanto seus 

antecessores, ele manteve o que estava sendo executado desde 1772 quando José de Almeida 

assumiu o governo da Capitania. 

Em 1798, ocorre a extinção do Diretório dos Índios (1757), mas, conforme alguns 

pesquisadores entendem, este continuou a ser executado nas primeiras décadas do XIX na 

Capitania (CHAIM, 1974), na Colônia (CARNEIRO DA CUNHA, 1992). Em Carta Régia de 

18 de agosto de 1803 enviada ao Capitão General da Capitania Dom Francisco Mascarenhas, 

há a ordem para que o Diretório fosse aqui seguido, assim como qualquer lei que se referisse 

a ele (CHAIM, 1974). Os dados discutidos sobre o aldeamento Pedro III são indícios de que 

os direcionamentos do Diretório (1757) estavam sendo aplicados ali desde sua fundação até 

as primeiras décadas do século XIX.  
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3 A política indigenista no Brasil no século XIX 

 

Só em 1845 o governo central publica novo documento, a fim de regular a questão 

indígena, o Decreto 426 que contém o Regulamento acerca das Missões de catechese, e 

civilisação dos Indios. Durante os 47 anos da extinção do Diretório, o governo central 

legislou sobre o “problema indígena” através de cartas, avisos e outros documentos, mas não 

como uma preocupação de primeira ordem, como antes, conforme sugerem alguns 

pesquisadores (ROCHA, 1988; MELO, 2008). Provavelmente isso se deu em função dos 

problemas políticos ocorridos nesse período7.   

Por outro lado, segundo Carneiro da Cunha (1992), a necessidade de uma política 

indigenista foi muito debatida antes da primeira Constituição brasileira, mas os índios não são 

nem mesmo mencionados na Constituição Política do Império do Brasil de 1824. 

Depois da abdicação de D. Pedro I (1831), as Províncias também passaram a legislar 

sobre a catequese e civilização dos índios, assim como a Assembleia e Governo Geral. Antes 

qualquer medida proposta pelo poder local deveria ser sancionada pelo poder central. Com 

isso, iniciativas contra os grupos indígenas foram tomadas nesse período nas províncias 

(CARNEIRO DA CUNHA, 1992).  

Em 1845, com o Decreto 426 o governo Imperial de D. Pedro II regulamenta o serviço 

das missões em todas as províncias, instituindo a Diretoria Geral dos Índios com um Diretor 

Geral encarregado da civilização dos indígenas aldeados. Os conflitos entre colonos e 

indígenas, a necessidade de civilização destes e sua sedentarização para desocupar territórios 

produtivos importantes e de mão-de-obra para a agricultura foram motivos importantes para a 

redação desse decreto (ROCHA, 1988). No contexto da década de 1840, o Decreto 426 foi 

uma das medidas administrativas e políticas para fortalecimento do poder do Imperador, 

iniciadas com diferentes atos como Ato Adicional (Lei de 12 de maio de 1840) em que se 

limitava o poder das províncias e municípios (CHAIM, 1974), promovendo a centralização do 

poder (CHAIM, 1974; ROCHA, 1988) depois de diversas revoltas ocorridas nas províncias 

7 A ida de D. João VI para Portugal, deixando D. Pedro I como príncipe regente do Brasil (1821); a proclamação 
da Independência política do Reino Português por D. Pedro I e instituição do Império do Brasil (1822); a ida de 
D. Pedro I, deixando seu herdeiro somente com 5 anos sob a tutela de José Bonifácio de Andrada e Silva, sendo 
o Brasil governado por uma Regência (1831); a declaração de maioridade de Pedro II, que assumiu o trono como 
Imperador aos 14 anos em 1840; diferentes revoltas nas províncias.  
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nas primeiras quatro décadas do século XIX. Assim, aliado às ideias de civilização e de 

religião cristã (a cristianização) postuladas também no Diretório, esse documento de 1845 

define a política indigenista desse período com direcionamentos para seus executores 

(diretores das aldeias, missionários). Um dos primeiros direcionamentos é o ensino das letras 

para os índios aldeados, continuando com a política linguística do monolinguismo iniciada 

com o Diretório de 1757.  

Entre as competências do Diretor Geral dos Índios estavam o envio de missionários 

para os aldeamentos com a finalidade de catequese, a criação de escolas de “primeiras letras 

para os lugares, onde não bast[asse] o Missionário para este ensino”, a correspondência com 

esses religiosos para esclarecimentos e notícias sobre a catequese e civilização dos índios, a 

indicação de medidas “apropriadas para se conseguir o grande fim da catechese, e civilização 

dos Indios” (Dec. 426, artigo 1º, 1845). Aos missionários competia instruir os índios na 

religião católica e “ensinar a ler, escrever e contar aos meninos, e ainda aos adultos, que sem 

violência se dispu[sessem] a adquirir essa instrucção” (Art. 6º). Através então do ensino da 

LP às crianças e aos adultos que se dispusessem, davam continuidade ao processo de 

aculturação. A ideia base dessas práticas também era homogeinizar, tentando silenciar e 

apagar tudo que era diferente da cultura do branco colonizador, apesar de não haver no texto 

das Instruções (1771) a proibição de uso das línguas nativas como havia no texto do Diretório 

(1757).  

De acordo com Rocha (1988), a política indigenista desse período foi formulada pela 

aristocracia rural que se fortaleceu no Império. Entendemos que essa política foi uma resposta 

para o “problema indígena” no interior do país, o qual impedia o progresso e desenvolvimento 

político e econômico do Estado como um todo (COUTO DE MAGALHÃES, 1876). Nesse 

contexto, a “fórmula” para a civilização continuava sendo o uso da catequese nos 

aldeamentos, que já fazia parte do discurso do Diretório (1757) e das Instruções (1771), 

auxiliada pelo ensino das primeiras letras e o aprendizado de ofícios, transformando a 

população indígena em “instrumentos” da riqueza e do progresso, ao tê-los como mão-de-

obra substituta da dos negros.  
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4 A política de aldeamento na Província de Goiás no século XIX 

 

Nesse século, não houve uma orientação específica para lidar com os indígenas 

goianos. No entanto, no contexto da Província de Goiás, a política indigenista, segundo Rocha 

(1988), estava ligada à questão da navegação dos rios Araguaia e Tocantins, uma saída para a 

decadência e o isolamento da província por falta de estradas em condições para importar e 

exportar qualquer produção (COUTO DE MAGALHÃES, 1876; ROCHA, 1988). A partir, 

então, de 1840, as medidas administrativas são mais efetivas e claras a fim de promover a 

navegação desses rios, com vários aldeamentos fundados nas suas margens.  

Alguns aldeamentos do século XVIII continuaram com população indígena no século 

XIX, como Maria I até 1813, Pedro III8, São José do Duro9 e São José de Mossâmedes10. Os 

dois últimos resultaram em cidades no século XX, respecticamente, hoje, Dianópolis (TO), 

Mossâmedes (GO). O aldeamento Pedro III sobreviveu por todo o XIX, tendo resultado no 

XX, na comunidade indígena Tapuia (Área Indígena Carretão (GO)). 

 

4.1 Ações e práticas colonizadoras implementadas no contexto dos aldeamentos 

 

Já na segunda metade do XIX, por três décadas, foram então fundados novos 

aldeamentos nas margens do rio Araguaia, conforme Rocha (1988): Janimbu (1845) para 

aldear Karajá (2 aldeias) e Xavante (2 aldeias), ali viveram 3 Canoeiro; Santa Maria (1859) 

para aldear Karajá e Kayapó. Nas margens do rio Tocantins: Boa Vista (1841) para aldear 

Apinajé e Krahô, a missão deste aldeamento atuava ainda sobre duas aldeias, de índios 

Guajajara e de Krikati; Pedro Afonso (1849), cujo principal grupo aldeado foi Krahô; Teresa 

Cristina (1850) para os Xerente e Xavante11. Havia ainda Colônias Militares e Presídios 

                                                           
8 Localizado na região rural de Rubiataba e Nova América (GO). Por decreto presidencial de 15/01/1990 foi 
homologada a demarcação de terras da Área Indígena Carretão para os descendentes dos índios Xavante e 
Caiapó ali aldeados. 
9 A Lei Provincial n° 03 de 14/10/1854 criou o distrito de São José do Duro, sob a jurisdição de Conceição do 
Norte, e a Lei Provincial n° 723 de 26/08/1884 elevou o Distrito a Vila com o mesmo topônimo. Em 1938 
recebeu o nome de Dianópolis (TO).  
10 A Lei Provincial nº 6 de 31/07/1845 criou o distrito de São José de Mossâmedes, passando a pertencer ao 
Município de Goiás. Pelo Decreto-Lei nº 1.233 de 31/10/1938, passou a se denominar Mossâmedes (GO). 
11 Os dados apresentados por Moura (2006) divergem dos de Rocha (1988) em: Teresa Cristina teria sido 
fundado em 1851; em Jamimbu, foram aldeados Karajá, Xavante, Canoeiro e Xerente; em Boa Vista, foram 
aldeados Apinajé, Gradahús, Craraó (Krahó) e Afotijé; refere-se ainda a outros 4 aldeamentos: Carolina (1824) 
para aldear Ainajé, Otajé e Afotijé, Graciosa (1824) para os Xarente, São José do Araguaia (1863) para os 
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(fundados nas décadas de 1850 e 1860) para proteger e auxiliar a navegação nesses rios, atrair 

população não índia para as suas margens e dar apoio à política indigenista que seria aplicada 

ali, auxiliando o serviço de catequese. Nesses aldeamentos, a catequese se dava de diferentes 

formas (aulas de catecismo, ensino de cânticos religiosos para que os indígenas cantassem nas 

missas, procissões, confissão e comunhão), sendo que a evangelização das crianças era 

separada da dos adultos. As crianças, além de serem separadas dos pais para se afastarem dos 

hábitos nativos, frequentavam a escola, aprendiam a falar a LP, faziam orações e aprendiam 

respostas do catecismo e alguns chegavam a ler e escrever (ROCHA, 1988).    

A civilização nesses aldeamentos era tecida em grande parte pelo ensino da LP e pela 

cristianização dos indígenas, que, dirigidos por missionários12, nas escolas, recebiam 

instruções acadêmicas, religiosas e aprendiam algum ofício (ROCHA, 1988).    

Com isso, vemos que, independente do documento (Diretório, Instruções, Decreto 

426), a política indigenista de 1757 até aqui propôs o aliciamento do índio “ao convívio 

pacífico com o colonizador através de sua catequese e aldeamento” (CHAIM, 1974, p. 79), 

mas sempre objetivando fins político-econômicos.  

Em 1870, Diogo Velho Cavalcante de Albuquerque, ministro da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas do Império, decide pela criação do Colégio Isabel no vale do rio 

Araguaia, para atender à “conveniência de ensaiar um melhor systema da catechese e 

civilisação dos indigenas” que atendesse às necessidades para a navegação do Araguaia, 

incumbindo José Vieira Couto de Magalhães de tal impreendimento (Decreto 275 de 

21/09/1870). Essa medida foi tomada a partir de representação do próprio Couto de 

Magalhães (Decreto 276 de 21/09/1870), o qual foi encarregado de organizar o serviço de 

catequese no Araguaia por Diogo Velho, quando Couto sugeriu o “aproveitamento do 

interprete indigena para auxiliar o missionario” (COUTO DE MAGALHÃES, 1876, 

Introdução, p. X).   

Para Couto de Magalhães (1876), a opção de exterminar os “selvagens”, como 

colonizadores espanhóis e portugueses já o fizeram e muitos defendiam no século XIX, não 

Xavante e Karajá, Xabioá (1872) para os Xabioá. Apesar da pesquisa de Rocha (1988) ser anterior a de Moura 
(2006), optamos, neste momento, por não incluir esses dados acima no texto porque as práticas colonizadoras 
explicitadas aqui correspondem às descrições feitas por Rocha no seu trabalho de mestrado sobre a política 
indigenista na Província de Goiás no século XIX, não se referindo o autor a esses aldeamentos citados por Moura 
(2006).  
12 Capuchinhos, Salesianos e Dominicanos. 
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era aceitável, uma vez que os indígenas representavam “um milhão de braços aclimados, e os 

unicos que se [prestavam] às industrias, que por muitos annos [seriam] as unicas possiveis no 

interior – as extractivas e pastoris.” (p. VIII, 1ª parte). Assim, na sua compreensão, a única 

opção era ensinar a LP a esses nativos a fim de torná-los úteis ao estado, mas não impedindo 

mais o uso das línguas nativas.  

Juntamente com os decretos citados, Diogo Velho envia então as Instruções para a 

organização, direcção, e regimen econômico do Collegio Isabel, no Valle do Araguaya 

(1870). Nas instruções, define-se uma política linguística para esse colégio diferente do que se 

vinha apregoando nos documentos anteriores, dizendo que: “A educação e instrucção que se 

prestarem [no Colégio] terão por fim principal habilitar os meninos a serem para o futuro 

intermediarios para com as tribus a que pertenção, attraindo-as aos hábitos sociaes” 

(Instruções, 1870, 3º §). Em termos de ensino de língua, pelo menos nesse colégio, o 

pensamento então já não era mais o de monolinguismo em LP com a substituição das línguas 

indígenas pela LP, mas de bilinguismo, com formação de futuros intérpretes para auxiliar o 

missionário, ideia, segundo Couto de Magalhães (1876), proposta por ele a Diogo Velho. 

Nas Instruções (1870), fica também definido que: o ensino no Colégio Isabel deveria 

ocorrer em duas partes: 1) primário - doutrina cristã, primeiras letras e música; 2) profissional 

- ofícios de ferreiro, carpinteiro (em especial, construção naval), prática da agricultura, uso de 

instrumentos e cultura de plantas para os meninos e tear e de agulha para as meninas; deveria 

ser feita a contratação de professores ou mestres para ensino das primeiras letras, mas estes 

deveriam ter conhecimento da “lingua usada pela mais numerosa das tribus para mais facil 

communicação com os alunnos” (p. 270) e “a fim de servir de interprete nas relações do 

estabelecimento com os indigenas” (p. 271); aproveitamento do indígenas adultos que 

demonstrarem aptidão em aprender.   

O Colégio Izabel recebeu índios Karajá, Kayapó, Tapirapé, Xavante em regime de 

internato (em 1872 com 21 alunos; em 1873 com 32) (ROCHA, 1988).  

Em 1873 foi instituído o Serviço de Catequese do Araguaia para atuar nos 

aldeamentos e presídios fundados às margens dos Rios Araguaia e Tocantins. A catequese 

nesse momento era de responsabilidade de duas repartições, a do Araguaia (responsável pelo 

Colégio Izabel, Dumbazinho (1876) e Colônia Xambióa (1870)) e a da Diretoria Geral dos 
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Índios (responsável por Boa Vista, Pedro Afonso, Teresa Cristina, Pedro III) (ROCHA, 1988; 

LAZARIN, 1985).  

 

5 Impactos dessas políticas de aldeamento implementadas nos séculos XVIII e XIX para 

os indígenas goianos 

 

Como vimos, as práticas colonizadoras implementadas nesses aldeamentos 

promoveram uma transformação na vida dos povos aldeados. A imposição de valores da 

cultura branca como a religião, o uso de roupas, o tipo de moradia (fixa), o modo de trabalho, 

o comércio, o ensino de uma nova língua, de leitura, de escrita, foram práticas crueis de 

colonização que objetivavam o apagamento dos saberes indígenas, impondo o habitus 

europeu como norma (GARCÉS, 2007) a todos esses povos. Um dos resultados dessa 

colonialidade do ser e do seu saber foi a extinção da maioria dos povos em Goiás e Tocantins, 

antigos territórios da Capitania e, depois, Província de Goiás.  

Hoje, em Goiás, temos 3 etnias sobreviventes das diferentes ações colonizadoras13 

aqui implementadas (escravidão, morte, cativeiro, aldeamento), os Karajá de Buridina (na 

cidade de Aruanã), os Tapuia do Carretão (antigo Pedro III) (nos municípios de Rubiataba e 

Nova América) e os Avá-Canoeiro (nos municípios de Minaçu e Colinas do Sul), com cerca 

de um total de 430 indígenas para as três etnias, conforme registra o Projeto Político 

Pedagógico da Licenciatura Intercultural (2006) da UFG para formação de professor 

indígena.  

Em termos linguísticos, os impactos sobre essas nações foram profundos. A 

comunidade Tapuia desde o final do século XIX tem sido descrita como monolíngue em LP. 

Os relatos de Pohl dão indícios de um estado de bilinguismo ainda no início do século XIX 

(1819), mas o viajante reforça em seu relato o uso “somente” do português pelos índios do 

Carretão. Simeão Borges, liderança Tapuia, falecido na década de 1980, com cerca de 97 

anos, nasceu no final do século XIX já fazendo parte de uma geração falante de português, 

não tendo, conforme relato seu, nunca falado a língua de seus antepassados (Xavante e 

                                                           

13
 Pohl (1976), em sua viagem a Goiás no ano de 1819, no início do século XIX, avaliou que, em toda Capitania, 

havia mais de 50 mil índios, incluindo a região do Estado do Tocantins, divididos entre os grupos Goya, Krixá, 
Kayapó23, Xavante, Araés, Canoeiro, Apinajé, Capepuxi, Temimbó, Amadu, Xerente, Tapirapé, Poxeti, Karajá, 
Gradaú, Tecemedu, Guiaguçu, Porecramecrã, Curemecrá, entre os quais Ataídes incluiu os Akroá e os Xacriabá.  
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Caiapó) (LAZARIN, 1985)14. As práticas colonizadoras implementadas nesse aldeamento 

promoveram a transformação na vida dos povos ali aldeados, sendo sua cultura, sua língua 

sobrepostas pela cultura e língua do branco. Isso representou, desde o início do século XX, 

uma luta constante dos Tapuia para permanecerem no território do antigo aldeamento Pedro 

III, onde nasceram e foram criados, pois, uma vez que não falavam a língua de seus 

antepassados e havia a miscigenação com negros, eram e ainda são questionados sobre sua 

indianidade e, consequentemente, sobre o direito deles à área indígena em que vivem nos 

municípios de Rubiataba e Nova América.  

Os Avá-Canoeiro eram indígenas conhecidos pela sua belicosidade, havendo relatos 

de diversos conflitos com os colonizadores até 1860 (BORGES, 2006), o que parece ter 

impedido seu aldeamento de fato, como ocorreu, por exemplo, com os Karajá, Xavante e 

Kaiapó. Depois dessa década houve uma grande dispersão desse povo, mas conflitos ainda 

havia, uma vez que aldeamentos e presídios militares foram usados para combatê-los e para 

fomentar a navegação do Araguaia. No final do século XX, alguns Avá, que viviam sem fazer 

contato com os moradores da região da barragem de Serra da Mesa, em Goiás, fizeram 

contato com o homem branco. Desde 1983, quatro Avá (Nakwatxa, Matxa, Tuia e Iawi) 

passaram então a viver na Terra Indígena próxima da cidade de Minaçu15, onde nasceram 

duas crianças Avá (Jatulika e Nywatxima, filhos de Tuia e Iawi) (BORGES, 2006). Hoje, 

conforme comunicação pessoal de Mônica Veloso Borges, Nywatxima (irmã de Jatulika) 

mora na Aldeia Akara'ytãwa (Santa Laura), próxima ao município de Confresa-MT, em 

função de ter se casado com um índio Tapirapé. Borges (2006) descreveu em seu estudo uma 

situação sociolinguística bem diversa para essa comunidade de 6 falantes. A língua Avá era, 

em 2006, falada por cinco deles, com exceção de Jatulika que raras vezes se pronunciava na 

língua de sua etnia. As duas índias mais idosas (Nakwtxa e Matxa) entendiam muito pouco do 

português, comunicando entre si somente em Avá. Já os outros três mais jovens (Tuia, Iawi e 

Nywatxima) conversavam com as duas idosas só em Avá e entre eles praticamente em 

português.   

14 Rodrigues, professora Tapuia, em sua monografia Processo sócio-histórico de formação do português Tapuia 
(2011), defende a tese de que seu povo nunca falou outra língua senão a LP no Carretão, argumentando que os 
Tapuia falam o português tapuia, um português que reflete a condição de diferença dessa comunidade indígena. 
15 Um grupo maior de Avá-Canoeiro vivem na Aldeia de Canoanã como agregados dos Javaé na Ilha do Bananal 
(município de Formoso do Araguaia-TO) desde 1973. Borges (2006) fala em um total de 22 Avá, incluindo os 6 
da Aldeia em Goiás. 
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A comunidade Karajá em Goiás vive em Aruanã, na aldeia Buridina, tendo ali se 

fixado no final do século XIX. Não podemos dizer que os primeiros indígenas dessa aldeia 

estiveram aldeados, mas a etnia Karajá nos séculos XVIII e XIX foi aldeada em Nova Beira e 

Carretão, tendo alguns Karajá frequentado o Colégio Isabel. De qualquer modo, no início do 

século XX somente 10% da comunidade falava a língua Karajá. Segundo Pimentel da Silva 

sobre essa situação sociolinguística dessa aldeia, à medida que as atividades culturais da 

comunidade foram desaparecendo, sendo deixadas de lado, a língua também foi perdendo 

espaço na comunicação diária, ou seja, “Os enunciados e as palavras, faladas nesses contextos 

[das atividades culturais, caíram] em desuso, perdendo, gradativamente, sentido e função 

social.” (2009, p. 74-75).  Contudo, desde 2004, em função do Projeto de Educação e Cultura 

Indígena Maurehi, a língua karajá tem sido aprendida, em especial, por crianças e jovens, por 

meio do Centro Cultural Maurehi e da Escola Indígena Maurehi, ações do projeto. Com isso, 

hoje, 40% dos Karajá são bilíngues em português/karajá e 60% entendem a língua de seu 

povo (PIMENTEL DA SILVA, 2009). 

 

Considerações Finais 

 

Para finalizar, reforçamos o argumento de que todas as diferentes práticas de 

colonização executadas nos aldeamentos foram impactantes na cultura indígena. Com o 

pensamento de que tudo foi civilização (PAIVA, 1982), entendemos que essas práticas juntas 

favoreceram o aprendizado da LP em um ambiente com línguas diferentes, em que as 

necessidades comunicativas diárias no trabalho, na prática religiosa, no comércio favoreceram 

o aprendizado da língua do colonizador em detrimento das línguas indígenas. Considerando o 

contexto político desses séculos, a política linguística implementada nesses estabelecimentos 

ganhou força pelo poder de subjugação dos indígenas e da exploração de seu trabalho, por 

exemplo, nas roças dos aldeamentos por parte dos representantes do governo. No processo 

social de apagamento da cultura indígena, a questão linguística foi muito importante, assim o 

serviço de catequese e ensino das primeiras letras, mesmo sendo para poucos e não muito 

estruturado, foi um mecanismo fundamental para o governo central em função da difusão da 

cultura branca, da LP e da religião do branco nesses aldeamentos goianos, e, 

consequentemente, em todo o território da Capitania, depois Província de Goiás. 
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Compreendemos, por outro lado, que o apagamento dos saberes indígenas não foi totalmente 

alcançado, pois resiste e permanece nas comunidades indígenas de Goiás (Karajá, Tapuia e 

Avá), bem como na cultura goiana, mas o sistema de aldeamentos foi responsável pela 

extinção e desestruturação de quase todos os grupos indígenas goianos, tendo causado muitos 

desperdícios no campo epistêmico.  
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OS POEMAS ERAM LIDOS NOS JORNAIS: A IMPORTÂNCIA DO SUPORTE 

 
 

Cesar Augusto de Oliveira CASELLA (UEG)1 
 
 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é discutir, visando o tratamento de um corpus de poesia 
humorística brasileira do Século XIX, quais as possibilidades de aproximação entre aportes 
teóricos da Análise do Discurso – a partir de reflexões de J.J. Courtine e de Sírio Possenti – e 
da História Cultural – a partir das reflexões de Peter Burke e Roger Chartier –, salientando-se 
um conjunto de observações que servirá de guia futuro na análise dos poemas recolhidos para 
o projeto de doutorado Bacharéis do riso: homens de lei e poesia humorística no Brasil do 
Século XIX. 
 
Palavras-chave: Poesia humorística. Análise do Discurso. História Cultural. 

 
 

1 Interrogar as maneiras de ler 

 

Em O professor e o militante, Jean-Jacques Courtine (2006) historia e apresenta a 

Análise do Discurso (AD) como uma prática de leitura de textos políticos, ou como “uma 

política da leitura”, e ao final, após um amplo e honesto balanço da AD e de responder 

afirmativamente à necessidade de sua continuidade, escreve que: 

 

(…) devemos colocar o problema da leitura em outros termos: o leitor dos 

textos políticos não é o receptáculo passivo de um sentido já constituído no 
discurso, ou um político não adaptado à espera de uma pedagogia de suporte. 
A AD hipertrofia a produção do texto, enquanto a recepção do texto e os 
efeitos próprios às operações de leitura são, da mesma maneira, constitutivos 
do sentido no discurso: é preciso interrogar as “maneiras de ler”, tratar o 

lugar do sujeito-leitor como problema, superar a tentação ortopédica. 
(COURTINE, 2006, p. 27) 

 

Advertência de impacto. A Análise do Discurso não poderia mais ser entendida 

simplesmente como uma prótese de leitura e nem arvorar primazia e certeza de verdade às 

lentes vermelhas. A AD deve, para continuar a produzir análises pertinentes e fundamentais, 

investigar os meandros da significação produzida na leitura. 

                                                 
1 Professor de Língua Portuguesa e Linguística na Universidade Estadual de Goiás/Campus Goiás (UEG/Goiás), 
Brasil, e doutorando em Linguística na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Brasil. E-mail: 
cesar.casella@gmail.com. 
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Constituído um corpus de poesia humorística do século XIX, para fins de análise no 

projeto de doutorado intitulado Bacharéis do riso: homens de lei e poesia humorística no 

Brasil do Século XIX, a partir de uma perspectiva discursiva, uma questão surge: de que modo 

estes poemas eram lidos quando de sua primeira publicação? 

Responder a este questionamento significa refletir detidamente, por dentre a intricada 

relação autores/produção/circulação destes poemas, sobre a leitura. Dizendo de outra maneira: 

é preciso refletir historicamente sobre a leitura. Parece evidente que o papel, o objeto, os 

meios, o fim da leitura mudaram ao longo da história. Afirmação que se ancora na produção 

de uma – na verdade muitas, se levarmos em conta os títulos produzidos – história da leitura, 

mas também na possibilidade de que muitas áreas do conhecimento se dediquem às questões 

de leitura. Porém, o próprio entendimento do que seja a História mudou ao longo do tempo, 

afirmação que decorre da percepção dos convulsos movimentos historiográficos da pós-

modernidade, que dobraram a história sobre si mesma, reelaborando-a e reescrevendo-a. 

De modo que temos, de início, um quadro complexo: múltiplas abordagens para as 

questões de leitura e um terreno ainda instável para a produção da história, inclusive a da 

leitura. Como mover-se entre estas, e outras preocupações que se interconectam, quando se 

pensa na leitura primeira de um corpus de poesia já secular? 

Assim, a reflexão maior a que este trabalho se propõe é a de como se pode tratar um 

corpus de poesia humorística do século XIX, visando uma tese de doutorado que parte de uma 

perspectiva de análise discursiva de um material linguístico. Aqui, busca-se um conjunto de 

observações, na Análise do Discurso e na História Cultural, que sirva de guia na futura 

empreitada de tratamento dos poemas coligidos. Este texto, portanto, consiste basicamente no 

desdobramento de um conjunto de observações sobre a leitura, compondo uma série de 

advertências – diríamos: quase metodológicas – para o futuro tratamento do corpus. Busca-se 

uma preparação que permita, na análise futura, alçar o sujeito-leitor à condição de problema, 

evitar a tentação ortopédica e, de algum modo, interrogar as maneiras de ler. 

 

2 O corpus: o riso que rima com o siso 

 

No trabalho de recolha e organização de poemas de cunho humorístico, que resultou 

no livro Quando o riso rima com o siso (CASELLA, 2008), percebei que dois aspectos se 
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impunham: havia no corpus coligido uma concentração de poemas e poetas do século XIX, o 

século de surgimento da imprensa no Brasil, em que os jornais eram fóruns privilegiados de 

discussão e apresentação de ideias, em que havia uma leitura social e compartilhada, com 

abundante feitura de versos e álbuns de poesias das senhoras da elite, enfim – e perdoe-se a 

cacofonia – o século da 'ilustração letrada', e, segunda constatação, estes ilustres letrados 

brasileiros eram, na sua maioria, advogados, bacharéis em direito, juizes e magistrados, isto é, 

eram homens das leis, quer seja os dos debates, quer seja os das aplicações. Pareceu-nos um 

cruzamento fecundo: Poesia, Direito e Jornalismo. 

Um ponto entrecruzado, representado por enunciados concretos, poemas humorísticos 

impressos em jornais, que parece constituir um objeto de pesquisa que permitiria estudar as 

relações entre a sociedade e a língua, a linguagem e o discurso, um ponto em que a literatura 

se mostra representação da moral de época de uma sociedade, ou melhor, da parte desta 

sociedade que tinha voz. 

Importa notar que, neste primeiro trabalho (CASELLA, 2008), coletou-se 98 poemas 

de cunho humorístico, provenientes de 38 poetas diferentes, para os quais foram produzidas 

pequenas notas biográficas, baseando-se no acervo da Biblioteca do Instituto de Estudos da 

Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O critério inicial de 

seleção era o humor, por isso a coletânea cobre um período de aproximadamente 300 anos, do 

Século XVII ao Século XX. Por isso, também, há poetas brasileiros, portugueses e africanos. 

Deste total, 12 poetas entram no novo recorte, isto é, produziram poesia humorística no século 

XIX, no Brasil, tendo vínculo com o jornalismo e com a esfera judiciária. Nesta nova seleção, 

temos 26 poemas. 

Faz parte do projeto de doutorado o aumento deste corpus, com pesquisa e busca em 

arquivos e bibliotecas, embora sem a pretensão de exaustividade. Nesta direção, foi executado 

o projeto de pesquisa intitulado A produção de poesia humorística na Goiás do século XIX na 

Universidade Estadual de Goiás/Unidade Universitária de Goiás (UEG/UnU Goiás), visando, 

basicamente, encontrar poemas humorísticos em acervos vilaboenses e goianienses. 

Como amostragem do corpus, apresentamos abaixo dois poemas de Antônio Félix de 

Bulhões Jardim. Segundo Calado (2001), ele nasceu em Goiás, a 28 de Agosto de 1845, 

estudou na Academia de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e formou-se 

bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em 1865. Foi promotor público, juiz de direito e 
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desembargador, além de deputado na Assembleia Legislativa Provincial.  

 

Aos namorados 
 
Quem se casar nesta terra 
não more com sua sogra, 
porque sossego não logra, 
e vive em contínua guerra: 
grita o genro, a filha berra, 
urra a sogra destemida, 
acode a chusma atrevida 
de cunhados fariseus, 
e, por milagre de Deus, 
escapa um homem com vida. 
(CALADO, 2001, p. 46) 
 
Só por uns beijos!... 
 
Ela estava na rede madornando 
tranquilamente. Embaixo, em uns chinelos, 
(dois ninhos de veludo), - os pés mais belos, 
que eu já pude idear, - mesmo sonhando. 
 
Fui me chegando a furto, a medo e brando... 
fui me chegando por de perto vê-los: 
mas tal foi a impulsão dos meus anelos, 
que uma chuva de beijos fui lhes dando. 
 
E n'isto a fada, - súbito desperta 
da lânguida molície sonolenta, - 
Nas mãos minha cabeça prende e aperta. 
 
Com rija força e cólera violenta; 
e, da barra da saia ainda entreaberta, 
veio-me um bravo pontapé na venta. 
(CALADO, 2001, p. 47) 

 

Ambos foram publicados originalmente no jornal Goyaz, como ocorreu, via de regra, 

com os poemas de Félix de Bulhões, que só foram recolhidos em livro, Poesias, de 1901, 

postumamente. Aos namorados data de 12 de Junho de 1886 e Só por uns beijos!... de 31 de 

Julho de 1886. Félix de Bulhões é, portanto, poeta, bacharel e jornalista... 
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3 O que diz a Análise do Discurso sobre a leitura 

 

Embora as questões de leitura permitam muitas abordagens, nem todas as possíveis 

abordagens permitirão adentrar os meandros da significação produzida no ato de ler. Então, 

que abordagens procuramos?  

No início de Sobre a leitura: o que diz a Análise do Discurso? Sírio Possenti (2001) 

afirma que são poucas as áreas de conhecimento recentes que podem reivindicar, como pode a 

Análise do Discurso, o direito de pronunciar-se sobre a questão da leitura. Decorrência do fato 

de a AD surgir como resposta à questão de “como ler”, formulada inicialmente – embora 

diferentemente – por Louis Althusser, Règine Robin e Michel Pêcheux. Escreve Possenti: 

 

Evidentemente, dado o grande número de aspectos que a questão da leitura 
tem a ela associados, nem tudo o que originalmente se disse sobre este ponto 
no interior da AD pode continuar a ser invocado literalmente, assim como se 
pode afirmar com certeza que nem todas as questões relevantes da leitura 
foram abordadas pela AD. No entanto, pode-se dizer que certas proposições 
sobre esta questão formuladas no exterior da AD podem facilmente ser 
assimiladas por ela (outra maneira de dizer a mesma coisa é afirmar que 
várias abordagens, sem o saberem, são discursivas). (2001, p. 20) 

 

Do que decorre que a AD não se propõe como a área que dá conta de todas as questões 

de leitura e nem se projeta como panaceia das questões linguístico-discursivas. A citação 

também permite entender que, por exemplo, análises sobre a leitura feitas dentro do âmbito da 

História Cultural podem ser compreendidas como análises discursivas, a depender de seu 

matiz. Assim, quando se pensa na multiplicidade de abordagens possíveis sobre a leitura, o 

limite de interesse pode ser o da análise discursiva, isto é, serão interessantes para nós as 

abordagens que pudermos classificar como discursivas, as que entendem a leitura de textos 

como a leitura de discursos.  

Seguiremos o texto de Sírio Possenti para conhecer o que diz a AD sobre a leitura e 

para estabelecer um conjunto de características dado às abordagens discursivas, o modo como 

elas encaram a leitura do texto/discurso. Possenti (2001, p. 20-21) explica que há duas 

grandes vertentes em que a AD coloca a questão da leitura: uma que se preocupa em 

investigar o dispositivo social de circulação dos textos, isto é, que investiga que textos 

circulam, em que espaços, em que épocas e por quais razões, sem haver-se diretamente com a 
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questão do sentido; outra vertente se preocupa diretamente com o sentido, com o que o texto 

significa, preocupando-se com a circulação somente quando esta afeta a significação. 

Concebendo a AD como um conjunto de teorias sobre as restrições que o discurso 

sofre – o discurso não circula em qualquer lugar, não se apresenta em qualquer gênero, não 

pode ser interpretado de qualquer maneira – Possenti (2001, p. 22) liga a primeira vertente às 

restrições mais exteriores ao discurso, relativas à circulação dos textos, e a segunda vertente 

às restrições mais interiores ao discurso, relativas às interpretações possíveis. Segue-se, no 

texto de Possenti, o detalhamento da segunda vertente, com especificação de alguns aspectos 

relacionados à leitura no sentido de interpretação, de atribuição de sentido.  

A partir da busca – feita inicialmente por Pêcheux – de uma teoria objetiva da leitura e 

da compreensão de que fazemos a leitura não de um texto como texto, mas do texto como 

discurso, Possenti (2001, p. 24-25) mostra, primeiro, um conjunto de fatores pelos quais o 

número de leituras possíveis se restringe e, depois, elenca uma série de aprendizagens 

advindas dos princípios descobertos nos estudos de base discursiva. 

As leituras – as interpretações possíveis de um texto como discurso – são limitadas, 

para além de sua forma linguística e de seu contexto imediato, pelo pertencimento do 

enunciado a uma certa Formação Discursiva e não a outra, pelo pertencimento do enunciado a 

um gênero discursivo e não a outro, e pelo pertencimento do enunciado a uma rede 

intertextual (relações entre o texto e um autor, entre o texto e outros textos do mesmo autor, 

entre o texto e outros textos de certo tipo) e não a outra. 

As aprendizagens elencadas são: não devemos nunca ler um texto isoladamente; não 

devemos ler um texto considerando-se somente o seu material verbal; não devemos tratar a 

linguagem como se ela fosse transparente; não devemos supor que o texto fornece todas as 

condições de sua leitura. 

Assim, abordar discursivamente um texto – ou um corpus de poesia humorística – 

significa levar em conta a formação discursiva a que este pertence, o gênero discursivo que 

ele toma e a rede intertextual a que está submetido. Significa, seguindo as aprendizagens, que 

não se faz uma análise discursiva de um único texto, que há que se relacionar o texto com o 

extralinguístico, que há que se supor que a interpretação é um trabalho com a linguagem e que 

os sentidos não são imanentes, que é sempre necessário acionar mais de um fator relevante: os 

pressupostos, a intertextualidade, etc. 
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Na sequência, Sírio Possenti (2001, p. 25-26) explica que a AD acabou se atribuindo 

uma segunda tarefa, “a de dar conta dos percursos de quem lê como lê”, de “explicitar quais 

são os movimentos que alguém faz para ler como lê”. Operação que retirou da AD o papel de 

árbitro da leitura, responsável por determinar a adequação das interpretações, e que move a 

AD na direção de 'superar a tentação ortopédica'. A partir desta segunda tarefa, entende-se que 

o texto, apesar das restrições apontadas acima, pode permitir mais de uma leitura. Dos vários 

motivos possíveis, o autor destaca três: é possível a associação de um texto a um discurso ao 

invés de a outro, causando uma leitura e não outra; é possível uma leitura em 'chave-fechada' 

– ideológica ou disciplinar – e assim o que é lido é o 'já sabido', mesmo que o texto expresse 

outra coisa; é possível associações mais ou menos livres com outros temas, não previstos, a 

partir da ocorrência de palavras ou expressões que estejam associadas a estes outros temas. 

Abordar discursivamente um texto, então, significa também levar em contas estas 

leituras desviantes, entendendo-as e tentando explicitar as estratégias de interpretação de que 

se valeram. Dissemos desviantes – talvez querendo dizer tangenciais – no sentido de que são 

leituras que escapam ao padrão esperado pois não levam em conta a totalidade e a linearidade 

dos textos, centrando-se em certas passagens ou trechos ocasionalmente mais relevantes para 

a interpretação feita. 

Em rápidas pinceladas, Sírio Possenti (2001, p. 27) traça um quadro cronológico da 

mudança do elemento crucial que determina o modo de ler. O primeiro dos três estágios 

marcados neste quadro, a leitura filológica, privilegiava o autor, concebido unitariamente e 

relacionado a uma concepção de língua transparente. O segundo estágio, sob a égide do 

estruturalismo, passa a focar o texto, visto como um sistema semiótico completo. O terceiro 

estágio centra-se no leitor, figura chave que retem os significados do texto. 

A primazia do leitor nas questões de leitura é, portanto, recente. É, também, 

questionável se for entendida como uma liberdade total do leitor frente ao texto e ao autor. O 

leitor não lê como quer mas sim como pode. Sírio Possenti alerta que a AD não aceita as 

leituras individuais e totalmente livres, que a AD não pode acreditar que cada um lê o texto 

como quer, pois crê que “há grupos de sujeitos (situados em determinada posição) que lêem 

como lêem porque têm a história que têm” (POSSENTI, 2001, p. 28). Assim, a razoabilidade 

permite defender que os três componentes – autor, texto, leitor – tem relevâncias flexíveis e 

que estas não podem ser definidas a priori, sem que, ao menos, se considere os tipos de 
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textos, pois o papel de cada um dos componentes muda conforme muda o tipo de texto. O que 

se assenta melhor na conclusão do ensaio de Sírio Possenti: 

 

(…) penso que se pode defender a idéia de que o árbitro definitivo da leitura 

é o texto, desde que o texto seja concebido discursivamente, isto é, seja 
tomado como submetido a todas as restrições históricas que normalmente o 
afetam, e que afetam, portanto, seu autor e seu(s) leitor(es), submetendo-os 
tanto às regras de circulação quanto às de interpretação. (2001, p. 30) 

 

Citação, que refeita em nossos termos, sinaliza a abordagem que queremos para o 

nosso corpus: tratar o texto – os poemas humorísticos – discursivamente, como o árbitro da 

leitura, tomando-o como submetido a todas as restrições históricas que normalmente o afetam, 

e que afetam, também, seu autor e seu leitor (seus autores e seus leitores), submetendo-os 

tanto às regras de circulação quanto às de interpretação. 

 

4 O que diz a História Cultural sobre a leitura 

 

Em O que é Historia Cultural? Peter Burke (2005) erige um panorama desta área de 

estudo, apresentando os seus principais autores – precursores, inovadores e divulgadores – e 

suas principais correntes, permitindo que se entenda os objetivos e os objetos da História 

Cultural. Além disto, permite que se compreenda a importância atual e a produtividade de 

noções desta área, tais como as de 'práticas' e a de 'representações'. Neste processo, vemos que 

é importante refletir sobre o adjetivo 'cultural' pespegado ao substantivo 'história': 

 

Como observou Burckhardt em 1882, história cultural é um “conceito 

vago”. Em geral, é usado para se referir à “alta” cultura. Foi estendido 

“para baixo”, continuando a metáfora, de modo a incluir a “baixa” 

cultura, ou cultura popular. Mais recentemente, também se ampliou 
para os lados. O termo cultura costumava se referir às artes e às 
ciências. Depois, foi empregado para descrever seus equivalentes 
populares – música folclórica, medicina popular e assim por diante. 
Na última geração, a palavra passou a se referir a uma ampla gama de 
artefatos (imagens, ferramentas, casas e assim por diante) e práticas 
(conversar, ler, jogar). (BURKE, 2005, p. 42-43) 

 

Situada na vizinhança das histórias econômica, política, intelectual, social – numa 

visão de “história total” (BURKE, 2005, p. 163) – a relevância da História Cultural deve-se, 
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duplamente, a esta ampliação do entendimento do que seja cultura e do próprio interesse pela 

cultura. A renovação da História Cultural é uma reação às abordagens anteriores que deixaram 

a cultura de fora, alcançando algo que os outros historiadores não podiam alcançar. Ao mesmo 

tempo, vincula-se a uma virada cultural mais ampla, enfileirado-se com a ciência política, a 

geografia, a antropologia e os estudos culturais (BURKE, 2005, p. 8). 

Esta área complexa, para a qual convergem disciplinas diferentes, que se utiliza de 

métodos de estudo diferentes e que possui objetos de estudos diferentes, conforme a mistura 

de disciplinas que entre em jogo, é de alguma forma assim sintetizada: 

 

O terreno comum dos historiadores culturais pode ser descrito como a 
preocupação com o simbólico e suas interpretações. Símbolos, 
conscientes ou não, podem ser encontrados em todos os lugares, da 
arte à vida cotidiana, mas a abordagem do passado em termos de 
simbolismo é apenas uma entre outras. (BURKE, 2005, p. 10) 

 

De novo aparece a preocupação em situar a História Cultural dentro de uma 'história 

total'. Mas aparece também a ideia de estudar o passado, amplamente, a partir do simbólico e 

de suas interpretações, daquilo que era considerado inefável e intratável em termos de labor 

historiográfico, pois situado para além do materializado. Neste contexto, a leitura torna-se 

passível de um estudo histórico mais complexo e amplo, um estudo cultural. 

Em Do livro à leitura, Roger Chartier (1996) examina as condições possíveis para uma 

história das práticas de leitura, partindo, criticamente, da história do impresso. O seu primeiro 

alerta é o de que tal história das práticas de leitura é dificultada tanto pela raridade de 

vestígios diretos quanto pela complexidade da interpretação dos indícios indiretos. A história 

do impresso apresentaria uma falha central se pensada a partir da pedra angular chamada 

cultura: falta-lhe a questão dos usos, dos manuseios, das formas de apropriação e leitura dos 

materiais impressos. Estamos, portanto, dentro da História Cultural, em um trabalho sobre as 

práticas e o simbólico, tendo como objeto a leitura. 

Para a construção de uma história da leitura enquanto prática cultural seria preciso 

confrontar uma antiga tradição historiográfica que lê os textos ignorando os seus suportes e, 

concomitantemente, afirmar que a significação dos textos são constituídas pelas leituras que 

deles se apoderam, levando-se em conta que a leitura é uma prática criadora, inventiva, e que 

significações plurais resultam do encontro das maneiras de ler com os protocolos de leitura 
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depositados no objeto lido, protocolos que não são deixados apenas pelo autor. Seria preciso 

também confrontar uma tradição mais recente, ligada à sociologia histórica da cultura, que 

estabelece correlações entre pertença social e produções culturais e identifica objetos próprios 

aos diferentes meios sociais, e afirmar a importância das práticas de utilização e consumo que 

fogem desta escala de diferenciações sócio-culturais (CHARTIER, 1996, p. 78-79).  

Neste segundo confronto, toca-se nas questões de circulação e difusão dos textos: eles 

não circularam – e não circulam – estratificadamente, isto é, uma alta literatura circulando 

unicamente na classe alta e uma baixa literatura circulando unicamente na classe baixa. No 

primeiro confronto, toca-se nas questões do suporte do texto e dos modos de construir a 

significação no ato de ler: em que material se lê, como se preparou o que se lê, quais as 

características e possibilidades de quem lê. Como vimos acima, preocupações também da AD: 

a produção e a circulação dos textos, as maneiras de ler, as restrições e as derivas da leitura. 

Roger Chartier segue mostrando uma série de cuidados necessários na abordagem que 

prescreve. Assim, há que se pensar no redimensionamento do número de leitores, entre 

homens e mulheres, nas sociedades do passado, mesmo que não se possa mensurá-lo, não 

vinculado-os somente ao número de alfabetizados, pois ler é uma atividade diferente de 

escrever (CHARTIER, 1996, p. 79-81). Há que se pensar na gama variada de habilidades de 

leitura, matizando a relação leitores alfabetizados/analfabetos iletrados, o que engloba duas 

outras questões: a relação entre a leitura oral e a leitura silenciosa e a relação entre a leitura de 

impressos e a leitura do cursivo manuscrito (CHARTIER, 1996, p. 82-85). Para além destas 

diferenças de competência, há que se pensar nas diferenças de estilo de leitura, que 

“engendram as relações mais contrastadas entre o leitor e o objeto lido” (CHARTIER, 1996, 

p. 85) e que englobam duas outras questões: a relação leitura intensiva/extensiva e a relação 

leitura pública/privada (CHARTIER, 1996, p. 85-95). 

Cuidados que não se limitam ao exame histórico da leitura – no sentido de estabelecer-

se uma cronologia dos modos de ler – pois que reverberam e atingem qualquer exame que 

postule entender 'como a leitura se dava no passado': os textos podiam ser lidos, em algum 

nível, mesmo por quem não sabia escrever ou assinar o nome; os textos podiam ser 

apreendidos na leitura oral, feita em voz alta e para um público ouvinte; a circulação impressa 

facilitava a leitura em comparação aos manuscritos cursivos. De modo que, presumivelmente, 

haveria mais leitores para os textos antigos do que imaginamos em uma análise apressada. 
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Na continuação do texto, Chartier apresenta algumas distinções prévias necessárias ao 

projeto de uma história da leitura nos moldes que postula. A primeira é a necessidade de 

separar dois conjuntos de dispositivos, via de regra confundidos: os procedimentos de 

produção de textos – a textualização – e os procedimentos de produção de livros – a 

composição (CHARTIER, 1996, p. 95-96). 

O estudo das composições é um ponto central para a compreensão de como se deu 

uma leitura, pois “os objetos tipográficos encontram inscritos em suas estruturas a 

representação espontânea, feita por seu editor, das competências de leitura do público ao qual 

ele os destina” (CHARTIER, 1996, p. 97). 

O exemplo dado – e deveras conhecido na História Cultural – para esclarecer este 

ponto é o dos livros da Biblioteca Azul, em que é o trabalho operado pelos impressores sobre 

os textos o que homogeniza obras de fontes diversas, não escritos originalmente para uma 

circulação 'popular'. Apesar de não ocorrer em todos os casos, pois “em geral, os editores de 

Troyes reorganizam os textos que escolheram imprimir em função dos leitores que desejavam 

ou pensavam alcançar” (CHARTIER, 1996, p. 101), houve intervenção na apresentação dos 

textos – com aumento dos capítulos e parágrafos, remodelo da página impressa para torná-la 

menos carregada – e intervenção no conteúdo dos textos – com redução e simplificação dos 

mesmos, abreviando-se episódios, cortando-se passagens mais densas, enxugando-se frases, 

trocando-se expressões, suprimindo-se adjetivos e advérbios. 

A Biblioteca Azul é dada como exemplo pois mostra que uma maneira de ler – que se 

confronta com um texto opaco, incoerente e falho, que não poderia ser minuciosa, precisa, 

atenta à letra do texto – é induzida pela própria materialidade do objeto tipográfico. Mas uma 

última advertência nos aguarda ao final: 

 

Mesmo que esta maneira de ler, induzida pela própria materialidade 
do objeto tipográfico, esteja globalmente de acordo com o que as 
fontes diretas ensinaram das leituras populares, por exemplo a de 
Menocchio, o moleiro ou aquela de Saccardino, o charlatão, seria, sem 
dúvida perigoso qualificá-la em termos sociais. É claro que os livros 
da Biblioteca Azul visam uma prática de leitura que não aquela da 
elite erudita, nem daquela dos familiarizados com o livro. Também é 
claro que os leitores alcançados são numerosos, diversos, cambiantes 
segundo as épocas. Reconstituir a leitura implícita visada ou permitida 
pelo impresso não é, portanto, contar a leitura efetuada e ainda menos 
sugerir que todos os leitores leram como desejou-se que lessem. 
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(CHARTIER, 1996, 103) 
 

A história da leitura, de viés culturalista, também não é uma panaceia. Não pode 

contar a leitura efetuada ou afirmar que todos os leitores leram como os editores quiseram ou 

previram. Mas pode reconstituir a leitura implícita visada ou permitida pelo texto que foi 

impresso. 

 

5 Os poemas eram lidos em jornais 

 

Ainda duas importantes observações, nesta parte final, decorrentes da leitura de Roger 

Chartier. Primeiramente, pensar na leitura enquanto prática cultural significa trabalhar com 

representações da leitura e este modo de trabalho necessita de mais um cuidado: as 

representações, elas mesmas, são construções simbólicas que precisam ser entendidas em seu 

contexto de produção, circulação e recepção, para que não nos levem às falsas conclusões. 

Chartier (1996, p. 93) exemplifica este fato a partir de uma iconografia e de registros literários 

das práticas de leitura rurais que mostram uma leitura com vistas a ensinar os preceitos da 

religião e as leis da moral, feita em voz alta, em uma reunião familiar, pelo chefe da casa, em 

uma sociedade rural patriarcal e homogênea. Uma representação que dista da realidade dos 

camponeses, uma imagem que significa muito mais a nostalgia dos leitores urbanos, saudosos 

de um modo de leitura perdido. 

Em segundo lugar, a noção de apropriação. Roger Chartier a considera central para a 

História Cultural, nestes termos: 

 

A apropriação tal como a entendemos visa uma história social dos 
usos e das interpretações, relacionados às suas determinações 
fundamentais e inscritos nas práticas específicas que o produzem. Dar 
assim atenção às condições e aos processos que, muito concretamente, 
sustentam as operações de construção do sentido (na relação de leitura 
mas também em muitas outras) é reconhecer, contra a antiga história 
intelectual, que nem as inteligências nem as idéias são desencarnadas 
e, contra os pensamentos do universal, que as categorias dadas como 
invariantes, quer sejam filosóficas ou fenomenológicas, devem ser 
construídas na descontinuidade das trajetórias históricas. 
(CHARTIER, 2002, p. 68) 
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Citação de que salientamos a noção de apropriação como articuladora de um estudo 

que reflita sobre as condições e os processos que estão na base das operações de construção 

de sentido, encarada porém como uma apropriação efetuada por seres de carne e osso, 

inseridos em uma história múltipla e complexa. 

Depois deste enorme conjunto de observações, cumpre realizar uma síntese voltada 

para o corpus e o trabalho de análise a que nos propomos no projeto Bacharéis do riso: 

homens de lei e poesia humorística no Brasil do Século XIX. Pensar, em uma abordagem 

discursiva, como foram lidos os poemas do corpus – ou seja, interrogar as maneiras de ler, 

alçar o sujeito-leitor a condição de problema e tentar evitar a tentação ortopédica – inclui: 

pensar que o leitor não é livre pois está cerceado por uma série de injunções históricas e 

sociais, mas que é real e que se apropriou historicamente do texto que leu; pensar que a leitura 

é uma prática social, efetivamente dada, afetada por restrições (pertencimento do texto a uma 

formação discursiva, a um gênero do discurso e a uma rede intertextual) e derivas (desacordo 

de associação a um discurso, leituras em 'chave-fechada', associações livres a partir de certas 

palavras e expressões, falhas da memória); pensar que o acesso ao modo como se realizou 

esta prática no passado é dado por representações e que abordá-las requer a ciência de que se 

está trabalhando com o simbólico, o que pode ser encarado a partir do conjunto de 

aprendizagens derivadas da AD (nunca ler um texto isoladamente; não considerar somente o 

material verbal do texto; não tratar a linguagem como se ela fosse transparente; não supor que 

o texto fornece todas as condições de sua leitura). 

Para além disto, a importância do suporte surge como uma pedra fundamental para um 

corpus inicialmente constituído a partir de reimpressões dos originais. Para entender como 

foram lidos pela primeira vez os poemas humorísticos é preciso buscar o suporte primeiro, 

neste caso, os jornais em que foram publicados, para que se possa abordá-los com todos os 

cuidados expostos acima. É preciso buscar os originais dos poemas para poder pensar o 

texto/discurso em termos de apropriação cultural, de restrições e derivas de leitura, de 

composição tipográfica, etc. Enfim, é preciso, primeiramente, lidar com o fato de que os 

poemas selecionados para o corpus eram lidos em jornais. 
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PANORAMA DAS PESQUISAS SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO 

ENSINO MÉDIO TÉCNICO: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 
 

Vanessa de Assis ARAUJO (IFB)1 
 

 
RESUMO: Um panorama de pesquisas realizadas entre 2008 e 2013 a respeito do ensino de 
língua inglesa no ensino médio técnico é apresentado a partir de uma busca bibliográfica no 
banco de dados da CAPES; em sites de programas de pós-graduação de quatro universidades 
brasileiras; em três revistas eletrônicas da área de Linguística Aplicada (LA); bem como em 
trabalhos apresentados nas duas últimas versões do Congresso Brasileiro de LA. Os resultados 
indicaram escassez de estudos dirigidos ao ensino médio técnico, apesar da demanda pelo 
ensino da língua inglesa nesse contexto ter tido aumento significativo ao longo dos últimos 
cinco anos.  
 
Palavras-chave: Língua Inglesa. Ensino Médio Técnico. Educação Profissional e Tecnológica. 
 
 
1 Introdução 

 

Esse trabalho tem por objetivo apresentar um panorama de pesquisas realizadas entre os 

anos de 2008 e 2013 a respeito do ensino de língua inglesa (LI) no ensino médio técnico (EMT). 

A fim de atingir esse propósito, foi realizada uma busca bibliográfica a partir de termos chave 

no campo “assunto” do banco de teses/dissertações da CAPES e em sites dos programas de pós-

graduação em estudos linguísticos de quatro universidades brasileiras do sudeste brasileiro 

(USP, UFMG, UFRJ e PUC-SP); em títulos de artigos publicados nas seguintes revistas 

eletrônicas: Revista Brasileira de Linguística Aplicada, The ESPecialist e Revista da PUC-SP; 

bem como em trabalhos apresentados nas duas últimas versões do evento promovido pela 

Associação de Linguística Aplicada do Brasil, denominado Congresso Brasileiro de Linguística 

Aplicada (CBLA).  

O ensino médio técnico (EMT), que tem como finalidade conduzir o aluno à formação 

técnica-profissional, faz parte da modalidade denominada Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT). Ele é oferecido pela rede pública federal brasileira nas formas concomitante, 

subsequente e integrada e visa o desenvolvimento integral do cidadão trabalhador com 

                                                           
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Brasília, Brasil. E-mail: 
pulqueria30@uol.com.br. 
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formação específica para ingresso imediato no mercado de trabalho, tendo em vista arranjos 

produtivos regionais, contexto socioeconômico-cultural local em sintonia com o global, bem 

como a qualificação técnico-profissional como elemento constituinte desse cenário (BRASIL, 

2010). Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e os Centros Federais de 

Educação Técnica são algumas das instituições que representam a rede federal da EPT cuja 

expansão tem sido significativa desde o ano de 2008. Somente entre os anos de 2008 e 2013, 

as matrículas dos cursos técnicos de nível médio subiram de 133,7 para 300 mil e a projeção 

para 2020 é de que elas sejam triplicadas com a garantia de qualidade, de acordo com o Plano 

Nacional de Educação 2011-2020 (BRASIL, 2011). Soma-se aos dados de ampliação dessa 

rede e da oferta de cursos de ensino médio técnico, a exigência da Lei 11892 (BRASIL, 2008, 

Art. 8º) que obriga a rede federal garantir o mínimo de 50% de todas as vagas da EPT ao ensino 

médio técnico.  

Nesse contexto, destaca-se o aumento da demanda por professores de língua inglesa 

(LI), uma vez que a maioria dos cursos técnicos ofertados nos diversos campi de cada Instituto 

Federal de Educação e CEFET têm disciplinas de ensino de LI na grade curricular. Embora o 

crescimento na oferta do EMT eleve a contratação de professores de LI por parte da EPT, é 

muito comum o emprego de profissionais com pouco conhecimento sobre o ensino-

aprendizagem da língua-alvo no contexto do EMT, o que causa angústia no exercício da 

docência e insegurança na tomada de decisões sobre a própria prática de ensino, com 

consequente risco à qualidade do processo de ensino-aprendizagem de LI. Essa problemática 

pode estar relacionada a diversos fatores como, por exemplo, a pouca existência de pesquisas e 

de discussões sobre o assunto em cursos de Letras e em programas de pós-graduação em estudos 

linguísticos, em associações de professores de línguas, em eventos da área de Linguística 

Aplicada (LA) e em publicações em revistas da área. Soma-se a essa realidade, a impressão de 

que o ensino de língua inglesa com propósitos específicos (ou inglês instrumental) representa e 

resolve os desafios do ensino de LI na EPT, proporcionando inclusive o enfoque de parte das 

escassas investigações encontradas. Um dos resultados desse cenário tem sido o despreparo de 

professores de LI para lidar com elementos que interagem com o ensino de LI no EMT, 

diferentemente de outros contextos educacionais como, por exemplo, o ensino médio “geral”2. 

                                                           

Utilizo o termo “geral” com o intuito de diferenciar o ensino médio do ensino médio técnico (EMT), embora o 

segundo tenha características em comum com o primeiro.  
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O contexto do EMT apresenta peculiaridades que o distingue de outros contextos de 

ensino. Uma das diferenças entre o EMT e o ensino médio “geral” se refere aos objetivos de 

ambos no quesito formação do aluno para o mercado de trabalho. Enquanto o primeiro almeja 

“a habilitação profissional técnica de nível médio” (BRASIL, 1996, Art. 36-C), o segundo 

objetiva a “preparação básica para o trabalho” sob perspectiva generalizada e sem compromisso 

com a atuação do discente em uma área técnico-profissional específica do mercado de trabalho 

(ibidem, Art. 35). Daí pode-se observar que o EMT preenche lacunas educacionais que vão 

além da educação geral e, por isso, destaca-se a existência de múltiplas variáveis que interferem 

no trabalho do professor que atua no EMT. Soma-se a esse cenário a complexidade já inerente 

ao processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, o que torna o ensino de LI no 

EMT mais intricado, dinâmico e multifacetado. É nesse sentido que o ensino de LI dentro do 

contexto do ensino médio técnico se apresenta como um sistema complexo, conectado a outros 

sistemas também dinâmicos, abertos e não lineares.  

A motivação para realizar o estudo bibliográfico em questão nasceu da minha prática de 

ensino na EPT, dialogada com a dos meus pares, que se revelou mais desafiadora no EMT do 

que em outros cenários de atuação. Infelizmente, muitas das perguntas sobre a natureza do 

“ensino da LI no EMT” permanecem sem respostas apesar das tentativas de respondê-las por 

meio da interação com outros profissionais que atuam na rede (professores de línguas e de áreas 

técnicas) e por meio de pesquisa-ações realizadas em sala de aula. Ao longo de alguns anos de 

atuação no EMT, tenho também percebido um sentimento de angústia entre professores de 

língua estrangeira (LE) da EPT que se relaciona a questões semelhantes e à ausência de 

pesquisas e debates sobre o tema em eventos da área de LA.  

Muitas dessas perguntas se referem à dinamicidade das múltiplas relações existentes 

entre diversos elementos com a prática do professor e que impactam o ensino de LI do EMT, 

tornando-o mais complexo se comparado a outros contextos. Parte do desafio do professor EMT 

envolve a integração desses elementos, a compreensão das relações dinâmicas que eles 

estabelecem entre si e da maneira como o ensino da LI se comporta no EMT, tendo em vista as 

conexões entre sistemas existentes no contexto local e global. Dentre esses elementos têm-se 

como exemplos os diferentes perfis dos cursos técnicos ofertados em uma mesma instituição, a 

variedade de demandas para o ensino de LI, os documentos produzidos internamente pela 

instituição educacional, os posicionamentos de professores e coordenadores de cada área 
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técnica, as ações e os documentos produzidos pelas secretarias de educação básica e profissional 

do MEC, a existência de documentos oficiais de âmbito nacional concernente à EPT, a instrução 

oferecida por cursos de formação inicial e continuada ao professor de LI para atuar no contexto 

do EMT, as especificidades próprias do processo de ensino-aprendizagem de uma nova língua, 

as discussões promovidas ou não pelos artigos e pesquisas produzidos, bem como eventos da 

área de LA sobre a temática. 

A seguir, apresento o cenário de pesquisas e trabalhos respeito do ensino de língua 

inglesa no ensino médio técnico, entre os anos de 2008 e 2013, na área de Linguística Aplicada 

(LA). Com relação à organização deste texto, ele foi dividido em quatro partes: (a) introdução, 

(b) metodologia, (c) resultados e discussão dos dados, (d) considerações finais. 

 

2 Metodologia 

 

Para alcançar o objetivo de encontrar artigos publicados, bem como pesquisas 

defendidas entre os anos de 2008-2013 e apresentações de trabalhos em duas versões de um dos 

maiores eventos da LA sobre o ensino de língua inglesa no ensino médio técnico da Educação 

Profissional e Tecnológica, a metodologia adotada foi a de determinar termos-chave que 

tivessem relação direta com o tema e localizá-los em títulos e subtítulos encontrados em sites 

eletrônicos das fontes indicadas na introdução deste artigo.  

O motivo para ter escolhido o intervalo de anos a partir de 2008 até 2013, se respaldou 

na forte expansão da rede federal de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil desde o ano 

de 2008, com especial atenção ao aumento da oferta de cursos de Ensino Médio Técnico, 

determinados pela Lei 11892 de 29/12/2008. Esta lei instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica Brasileira que é, desde então, constituída por Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), Universidades Tecnológicas Federais, 

Colégio Pedro II, Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) e Escolas Técnicas 

vinculadas a Universidades Federais. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

por exemplo, foram criados com a referida lei e são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, equiparados às Universidades Federais, 

especializados na oferta da educação profissional e tecnológica (Lei 11892, Art. 2º).  
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Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 

cursos integrados, é um dos objetivos dos IFs assim como a oferta de cursos de formação inicial 

e continuada, superiores de tecnologia; licenciaturas e bacharelados; pós-graduação lato sensu 

e stricto sensu; além de desenvolver atividades de extensão e pesquisa (Lei 11892, Art. 7º). 

Uma das finalidades e características dos IFs diz respeito à oferta de educação profissional e 

tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com 

vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e nacional. O que significa promover a integração e a 

verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior (Lei 11892, Art. 

6º). 

Desse modo, o levantamento bibliográfico realizado no início de 2014 foi direcionado 

por categorias tais como: (i) pesquisas de mestrado e (ii) pesquisas de doutorado 

disponibilizados em sites eletrônicos de programas de pós-graduação em estudos linguísticos 

de quatro universidades da região sudeste do Brasil (USP, UFMG, UFRJ e PUC-SP) e no portal 

de dissertações/teses da CAPES; (iii) artigos publicados nos sites eletrônicos de três revistas 

(Revista da PUC-SP, The ESPecialist, Revista de Linguística Aplicada); (iiii) títulos de 

trabalhos apresentados por meio de comunicações orais nas duas últimas versões do evento 

denominado Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada (CBLA), ou seja, trabalhos 

presentes no Caderno de Resumos do IX e X CBLA em seus respectivos sites eletrônicos.  

A busca foi realizada por meio do uso da expressão-chave “ensino de língua inglesa 

(LI)” conjugada com “ensino médio técnico” e/ou “Educação Básica Profissional e 

Tecnológica”. Isso significa que a primeira expressão foi mantida em todas as buscas e que a 

segunda e terceira expressões foram adicionadas à primeira em separado e depois em conjunto. 

Dessa busca, anotei a o número total de pesquisas, artigos e apresentações encontradas com 

títulos e subtítulos que continham as expressões selecionadas.  

 

3 Resultados e discussão dos dados 

 

A relevância do tema se deve fundamentalmente ao fato do ensino da LI ter se 

demonstrado um sistema mais complexo dentro dos ambientes do Ensino Médio Técnico e da 

Educação Profissional Tecnológica, tendo em vista que os dois últimos têm se manifestado 
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como outros sistemas multifacetados e dinâmicos que interferem no ensino da LI. Considerando 

a pertinência de se investigar em profundidade a totalidade e a unicidade desse cenário com as 

suas possíveis redes de relações, a fim de compreender a(s) dinâmica(s) do ensino de LI nesse 

contexto e visualizar caminhos para aprimorar esse ensino, foi feito a busca bibliográfica com 

resultados detalhados a seguir. 

Dentre as 537 teses e dissertações existentes na Biblioteca Digital da PUC-SP, 

defendidas no Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, algumas tinham em 

seus títulos as seguintes expressões: “ensino superior tecnológico”, “curso de tecnologia” e 

“inglês para fins específicos”. Apenas quatro dissertações de mestrado apresentaram títulos tais 

como “O professor de inglês/course designer na hotelaria: desafios, reflexões e a 

(trans)formação de uma prática docente sob a influência da complexidade”, “Análise de 

necessidades: planejamento de um curso de Inglês para fins específicos para o Ensino Técnico 

de Informática”, “Análise de Necessidades: a realidade profissional como base de 

planejamento de cursos de ESP para o Ensino Técnico”, “Análise de necessidades em contexto 

profissional: o possível e o necessário”. Das teses de doutorado pode-se citar apenas uma cujo 

título é “Unidades didáticas para o ensino e aprendizagem de gêneros orais como um produto 

das participações do curso Formação de Professores e Multiplicadores de Ensino-

Aprendizagem de Inglês Instrumental para o sistema de Educação Profissional de Nível 

Técnico”.  

Vale esclarecer que o primeiro e o quarto título de mestrado defendidos na PUC-SP 

foram selecionados, embora não contivessem as expressões adotadas pela metodologia 

explicitada, porque o primeiro título se refere a um curso de hotelaria que é frequentemente 

ofertado como curso técnico na EPT, enquanto que o quarto se refere à educação profissional 

que também faz parte da Educação Profissional e Tecnológica. Saliento que os grifos feitos nos 

títulos dessas pesquisas são meus e têm o propósito de chamar atenção para o fato de que quatro 

das cinco pesquisas têm em seus títulos e/ou subtítulos referências ao ensino de língua inglesa 

com fins específicos, enfoque também denominado English for Specific Purposes (ESP), com 

a inclusão das expressões “análise de necessidades” ou “inglês para fins específicos”. Tal fato 

talvez signifique uma preferência pela realização de pesquisas sob a perspectiva do ensino de 

LI com propósitos específicos e represente uma crença de que esta abordagem de ensino resolva 

problemas e dificuldades encontradas nesse contexto de ensino.  
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Há uma relação dessa tendência de realizar estudos sob a perspectiva instrumental de 

ensino de línguas estrangeiras com o programa de pós-graduação em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem da PUC-SP. Uma das explicações está no tema “Ensino-aprendizagem 

de línguas para fins específicos” que faz parte da linha de pesquisa de mestrado e doutorado 

da PUC-SP denominada “Tecnologia aplicada ao ensino-aprendizagem de línguas”. Na PUC-

SP também há um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq intitulado “Tecnologia Educacional 

e Educação a Distancia - TEED - PUC/SP” que, por sua vez, realiza estudos sobre “Abordagem 

Instrumental e o Ensino-Aprendizagem de Línguas em Contextos Diversos”. Outra possível 

explicação é relatada no livro publicado em 2009, cujas organizadoras são três professoras da 

PUC-SP, sob o nome de “Abordagem Instrumental no Brasil: um projeto, seus percursos e seus 

desdobramentos”. Este livro informa que a PUC-SP é desde 1978 o berço do ensino de línguas 

com fins específicos no Brasil quando foi implantado, com patrocínio da CAPES, o Projeto 

Nacional Ensino de Inglês Instrumental nas Universidades Brasileiras. Além disso, a PUC-SP 

promoveu e organizou duas versões do evento denominado Congresso Nacional de Línguas 

para Fins Específicos (LinFE), que contou com a participação de diversos docentes da  

Educação Profissional e Tecnológica.  

Tal histórico, portanto, pode ter influenciado o ensino de LI nos cursos técnicos e 

tecnológicos com a perspectiva instrumental e ocasionado maior proximidade entre professores 

de LI da EPT e pesquisadores da PUC-SP. Tais acontecimentos e estudos ligados à PUC-SP 

foram, sem sombra de dúvida, muito importantes para ajudar a compreender o 

ensino/aprendizagem de língua inglesa no EMT e na EPT, ajudaram a propor soluções aos 

professores que atuam nos cursos técnicos pelo Brasil afora e contribuíram com a perspectiva 

da “abordagem de ensino de LI para fins específicos”. Todavia, é fundamental que após mais 

de 25 anos de incentivo à adoção da abordagem de ensino de LI com propósitos específicos, 

mais pesquisas sejam feitas sob outras perspectivas para que se possa ter diversos prismas e 

possibilidades de entendimento sobre o tema, assim como uma variedade de alternativas para 

auxiliar o desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa no cenário 

em foco.  

Das 268 dissertações e teses encontradas no site eletrônico do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Linguísticos (PosLin) da UFMG, nenhum título e subtítulo continha as 

expressões-chave. Na mesma linha da UFMG, os 198 resultados apresentados pelo Programa 
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de Pós-Graduação de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês existentes na Biblioteca 

Digital da USP e parte dos mil resultados apresentados pela Faculdade de Letras na Biblioteca 

Digital da UFRJ não indicaram estudos sobre o tema em foco. Tais resultados são mais 

surpreendentes do que aqueles encontrados na PUC-SP porque, embora se esperasse que a 

PUC-SP apresentassem muito mais pesquisas devido ao enfoque instrumental que tem sido uma 

forte influência na prática de ensino de professores de línguas estrangeiras da EPT ao longo de 

décadas, as três universidades públicas do sudeste brasileiro (UFMG, USP e UFRJ) têm ou 

tiveram em seus programas de pós-graduação projetos e/ou atividades de apoio à formação de 

professores da educação básica pública brasileira. Além disso, é nos estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro onde se localizam alguns dos Centros Federais de Educação 

Tecnológicos (CEFETs) mais antigos e consolidados da rede de Educação Profissional e 

Tecnológica do Brasil que, por sua vez, possui mais de 100 anos de existência. Portanto, a 

expectativa era de encontrar maior preocupação dessas instituições públicas com a qualidade 

do ensino de LI no ensino médio técnico por meio da realização de estudos acadêmicos.  

O Banco de Dissertações e Teses da CAPES manteve o padrão dos resultados 

apresentados nos parágrafos anteriores e apenas quatro pesquisas continham as expressões-

chave em seus títulos. É interessante observar que dois dos quatro estudos encontrados 

continham a palavra “letramentos”, o terceiro estudo apresentava a palavra “políticas” e o 

quarto tinha em seu título a expressão “compreensão de leitura instrumental na LI”. Desse 

modo, pôde-se observar a constância de pesquisas realizadas sob a perspectiva instrumental, o 

que corrobora com a análise de que há uma predominância dessa perspectiva nas investigações 

realizadas sobre o ensino de língua inglesa no ensino médio técnico da EPT. Todavia, verificou-

se também a tentativa de se investigar o tema sob o prisma político, dos letramentos e da 

complexidade. 

Nos portais eletrônicos das revistas das três revistas (Revista da PUC-SP, The 

ESPecialist, Revista de Linguística Aplicada), os resultados não foram menos diferentes. 

Nenhum artigo sobre o ensino de língua inglesa no ensino médio técnico da EPT foi localizado. 

Esse padrão foi confirmado na análise dos cadernos de resumos das duas últimas versões do 

Congresso Brasileiro de Linguística Aplica (CBLA) em 2011 (IX CBLA) e em 2013 (X 

CBLA).  
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O caderno de resumos das apresentações, em forma de comunicações orais, do IX 

CBLA continha apenas um trabalho sob o título “A abordagem intercultural para o ensino de 

língua inglesa no ensino médio: reflexões e proposições”, cujo autor é do Instituto Federal da 

Bahia (IFBA). Já o único espaço que tratou do tema no X CBLA, se resumiu a apenas cinco 

apresentações por meio de comunicações orais, cujos títulos foram: “A importância do método 

tradução para aquisição de conhecimento em inglês técnico na educação profissional”, “Como 

deve ser o ensino-aprendizagem da língua inglesa nos institutos federais (IFs)”, “A construção 

dialógica dos saberes no curso técnico de mecânica”, “Políticas e planejamento do ensino médio 

(integrado ao técnico) e da língua estrangeira (inglês): na mira da politecnia da integração”, 

“Implementação de um projeto de ensino de língua inglesa instrumental on-line no IFAL: 

análise de expectativas e experiências dos sujeitos alunos”. Os autores dos trabalhos 

identificados são originários respectivamente da Universidade do Maranhão, Instituto Federal 

de Brasília, CEFET-RJ, Instituto Federal de Goiás, Instituto Federal de Alagoas com a UFMG.  

Desse modo, pôde-se perceber um aumento de apresentações sobre o tema de um evento 

para o outro, um trabalho no IX CBLA e cinco no X CBLA, o que pode significar um aumento 

do interesse ou da necessidade de se abordar o ensino de língua inglesa no EMT. Nos títulos 

dos cinco trabalhos apresentados nas duas últimas versões do CBLA, um deles teve como foco 

a perspectiva instrumental, mas os demais apresentaram variadas perspectivas de investigação, 

o que pode representar uma recente mudança da visão instrumental para outros prismas na 

realização de estudos sobre a temática. Pôde-se também constatar que quatro dos cinco autores 

que apresentaram os referidos trabalhos eram provenientes da rede federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, donde se infere o desinteresse de pesquisadores das universidades 

públicas do sudeste brasileiro por investigar o contexto do EMT e da EPT. 

Por outro lado, como eu estava presente no X CBLA, menciono que os minutos 

posteriores às comunicações foram recheados de discussões entre os professores de línguas da 

EPT a respeito de suas aflições, suas buscas por alternativas e soluções que tornem o ensino da 

LE melhor na EPT. Houve também a tentativa de unir os vinte professores de LE presentes no 

evento e que atuam na EPT, com o objetivo formar o primeiro grupo de professores de LE da 

EPT para debates, trocas e, futuramente, ampliar o grupo com a adesão de colegas de todo 

Brasil. A proposta inicial do grupo era de fazer o primeiro Fórum Virtual de LE da EPT. Todos 

pareciam muito animados no evento, preencheram uma lista com seus nomes e e-mails, mas 
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após o término do evento todos mergulharam nos seus afazeres e apenas duas pessoas do grupo 

responderam às chamadas para o Fórum sem darem continuidade. Isso ratifica a importância de 

que eventos regionais e nacionais reservem espaços e momentos para o desenvolvimento de 

debates sobre a temática. 

Em vista disso, as duas últimas versões do evento CBLA confirmaram a existência de 

uma lacuna sobre o ensino de LI no EMT na área de LA e de maneira desproporcional à 

expansão da Educação Profissional que vem ocorrendo no Brasil desde o ano de 2008. Os 

resultados revelam um possível um hiato de pesquisas sobre a LI no contexto do EMT e da 

EPT, o que indica a importância da realização de estudos, publicações e discussões em eventos 

sobre as dificuldades enfrentadas pelo professor de LI nos cursos técnicos de nível médio que, 

por sua vez, terão sua oferta triplicada até o ano de 2020, de acordo com o PNE 2011-2020. 

Esses argumentos são ratificados quando o Ministério da Educação afirma que há complexidade 

maior na Educação Profissional e Tecnológica no que tange o trabalho educativo (BRASIL, 

SETEC/MEC, 2010: 30). Essa afirmativa chama atenção para a multiplicidade de fatores 

envolvidos na EPT e, por conseguinte, isso serve para o ensino da LI. Neste âmbito, o ensino 

da língua inglesa é uma das facetas relevantes porque está presente na maioria dos cursos 

ofertados pelos IFs e CEFETs. Afora os argumentos apresentados para se realizar estudos sobre 

o ensino de LI no EMT e na EPT, há outras razões mais gerais correlatas às contribuições que 

pesquisas podem dar ao debate para o desenvolvimento da qualidade do ensino de LE na 

Educação Profissional Tecnológica. Elas se relacionam à desenfreada expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional que tem contratado professores de LI muitas vezes 

inexperientes e/ou despreparados para atuarem nesse contexto. Desse modo, ações que 

busquem contribuir com a qualidade do ensino de língua inglesa e com adequações às 

especificidades e complexidades do EMT e EPT são imprescindíveis.  

 

4 Considerações finais 

 

Os resultados da busca bibliográfica indicaram certa escassez de estudos dirigidos à 

Educação Profissional e Tecnológica, apesar da demanda pelo ensino da língua inglesa nesse 

contexto ter tido um aumento significativo ao longo dos últimos cinco anos. Os enfoques mais 

frequentes das pesquisas foram analisados e observou-se que uma das tendências se refere, por 
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exemplo, a investigações centradas no ensino de LI com propósitos específicos ou inglês 

instrumental. Pôde-se também verificar conexões entre a temática dessas pesquisas com o 

programa de pós-graduação da PUC-SP e indícios de desinteresse pelo processo de ensino-

aprendizagem de LI no ensino médio técnico da rede pública por parte de universidades 

públicas do sudeste brasileiro. Desta feita, reflexões sobre esse tema se fazem necessárias para 

possíveis debates na área e futuras pesquisas sobre o ensino de LI no EMT, com vistas a auxiliar 

o professor de LI a atuar de modo informado e consciente nesse contexto. 
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PERFORMÁTICA LEMINSKIANA1 
 
 

Ana Érica Reis da Silva KÜHN (UFG/ CAPES)2 
 
 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é realizar uma leitura da poesia de Paulo Leminski pelo 
viés da performance. Não nos referimos a esse gênero artístico como encenação ou 
representação associada ao âmbito teatral, mas àquele que pode ocorrer entre autor e texto, 
leitor e texto. A poesia de Leminski perpassa pela intermidialidade com outros códigos e 
linguagens, como música, publicidade e vídeo. É necessário que o leitor seja um co-partícipe 
disposto a adentrar nas possibilidades semânticas que o poema possibilita. Vale ressaltar que, 
em nosso estudo, a performance é abordada como uma sugestão de leitura da poesia de 
Leminski.  
 
Palavras-chave: Performance. Paulo Leminski. Poema. 
 
 
 A poética de Paulo Leminski, um amálgama de códigos, corrobora com o anseio do 

poeta de migrar sua poesia para além da mancha tipográfica: “Há anos, procuro transladar 

minha poesia para outros códigos além do verbal” (LEMINSKI; BONVICINO, 1999, p. 209). 

Outrossim, sua poesia propõe uma interação com outras linguagens, o que confirma sua 

característica de performer, que de acordo com Graciela Ravetti (2002, p. 63, grifos da autora): 

“escreve-se como performer quando a palavra consegue dar um salto a outras linguagens, as 

imagens geradas por outras leis e o diálogo que se instala faz uma alquimia que reforça os 

sentidos.”. 

Ao utilizar outras linguagens em sua obra poética, Leminski engendra uma relação de 

intercódigos. O poeta mesclou poesia com publicidade, tendo mais precisamente no slogan uma 

forma poética que assemelhasse ao seu estilo samurai, uma vez que o poema surge certeiro, 

erigido pelo golpe rápido da lâmina. O resultado será a concisão e a objetividade que arrebatam 

o leitor tanto pelo caráter lúdico, quanto pela brevidade contida em pequenos versos ou em 

poucas palavras. Mas, por também congregar a ginga do malandro, Leminski cria um anti-

slogan, subvertendo muitas vezes o sentido de slogans conhecidos ao acrescentar um toque de 

humor e ironia. 

                                                           

1
 Esse texto foi publicado, originalmente, no livro A performance poética de Paulo Leminski – Novas Edições 

Acadêmicas. O texto foi adaptado para ser publicado aqui. 
2 Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Letras/ Pós-Graduação em Letras e Linguística. Goiânia, Brasil. 
E-mail: anaerica86@gmail.com. 
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O próprio título da obra Distraídos venceremos pode ser concebido como um anti-

slogan. É uma frase curta e objetiva que parece solta por um grito, como se fosse representativa 

de um grupo que poderia até ser político: Distraídos venceremos!. Na biografia sobre Leminski, 

Toninho Vaz (2001) relembra o episódio que o anti-slogan foi criado: 

 

A ideia de encurtar a distância entre expressão e realização o levaria a 
desenvolver um pensamento-síntese dos seus estudos zen e a verbalizar esta 
postura diante do cotidiano criando o slogan Distraídos venceremos, em 
contraponto ao popular Unidos Venceremos, dos movimentos de política 
sindical (VAZ, 2001, p. 253, grifos do autor). 

 

Entendemos que a performance é intrínseca à própria linguagem empregada por 

Leminski ao mesclar poesia e publicidade, sugerindo o amálgama de gêneros discursivos. Nesse 

sentido, o poeta cria um poema híbrido e que pode ser aplicado para ambos os gêneros. Sobre 

essas questões, Renato Cohen (2004) atribui à performance o caráter de hibridização, pois esse 

gênero pode se relacionar com outras linguagens e, dessa forma, produzir objetos que sejam 

multi-artísticos. Por meio de fragmentos, linguagens e recursos próprios das diversas artes 

mescladas em uma mesma obra, o artista, no caso, o poeta, poderia estar concedendo à sua obra 

um caráter performático. 

Leminski emprega aspectos próprios da publicidade como a síntese e a economia verbal 

para criar o seu anti-slogan; produz um texto curto que assemelha ou que funciona como um 

clichê, mas, na verdade, é um anti-clichê, pois houve um desvio do sentido original, que está 

além da simples troca dos vocábulos, de “unidos” por “distraídos”. A proposta consiste em uma 

releitura, de certa forma irônica, quando o poeta declara que poderá vencer de forma distraída. 

Em artigo intitulado “Leminski, poesia e publicidade: convergências”, Fabrício 

Marques (2004) aborda as características da publicidade que podem ser encontradas nos 

poemas-slogan de Leminski: 

 

A publicidade apresenta duas características marcantes. Uma é a capacidade 
de síntese, de dizer o máximo com o mínimo de imagens e palavras, e da 
maneira mais óbvia possível. A segunda é que a publicidade manipula verbas 
imensas. A publicidade trabalha então com dois fatores básicos: economia de 
linguagem, num amplo sentido – espaço, imagem, palavra (no jornal e na 
revista) e tempo (na televisão e no rádio) –, e desperdício de verba. Ela é uma 
técnica que trabalha com o mínimo de linguagem, o máximo de verba, para 
repetir até a exaustão os mesmos clichês (MARQUES, 2004, p. 189). 
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 Além da publicidade, Leminski transitou também pela música, mais especificamente, a 

popular, com a qual teceu uma linha tênue com a poesia. Adalberto Müller (2010) comenta 

sobre o envolvimento de Leminski com a música e também com a publicidade:  

 

Lidar com a canção popular e com a publicidade era para Leminski uma saída, 
no sentido em que lidar com os mass media implicava numa nova modalidade 
de ação, na conquista de um território que ia muito além da vanguarda em 
termos de revolução das formas (MÜLLER, 2010, p. 17, grifos do autor). 
 
 

Almejando um veículo de comunicação na qual todos os leitores pudessem ter acesso, 

Leminski optou por modalidades que, a princípio, não seriam condizentes ao âmbito poético, 

como a música e a publicidade. Devido a essa atitude, rompeu gradativamente com a poesia de 

vanguarda, indo ao encontro de uma poesia comunicativa, que tinha como característica a 

agilidade da informação, além de recursos facilitadores como as paronomásias. A associação 

com os gêneros relacionados à cultura do mass media possibilitou a popularização de Leminski 

e da sua obra. 

Interessante notar que, ao transitar no percurso da música e publicidade, Leminski não 

abdicou da poesia, ao contrário, incorporou tais gêneros à sua escrita, criando um intenso 

diálogo artístico que pode se revelar como performático à medida que sua obra não só permite 

a intersecção com outras linguagens como culmina em um jogo que reúne técnicas de escrita. 

Da publicidade, extraiu a concisão, a objetividade e o jogo linguístico próprio dos slogans; da 

música, a transformação do poema em canção popular e vice-versa. 

Leminski encontrou na música popular um lugar que pudesse exercitar sua veia criativa, 

pois dialogar com a música significava ir além da literatura, da página muda, e o poeta almejou 

justamente erigir uma poética que estimulasse seus processos de criação e pudesse alcançar um 

grande público. 

O poeta curitibano ansiou criar não só letras de canção, mas poemas que pudessem ser 

de fato musicados. Assim, ao dialogar com outros gêneros, o poeta exercita a sua veia 

performática. Um dos poemas mais famosos de Leminski que funciona como música é 

“Verdura”, musicado pelo grupo Blindagem e também por Caetano Veloso, cantor que o poeta 

curitibano tinha não só admiração, como amizade. A canção consta no álbum Outras palavras 

do cantor baiano. 
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Verdura 
de repente 
me lembro do verde 
da cor verde 
a mais verde que existe 
a cor mais alegre 
a cor mais triste 
o verde que vestes 
o verde que vestiste 
o dia em que eu te vi 
o dia em que me viste 
 
de repente 
vendi meus filhos 
a uma família americana 
eles têm carro 
eles têm grana 
eles têm casa 
a grama é bacana 
só assim eles podem voltar 
e pegar um sol em Copacabana (LEMINSKI, 1983, p. 84). 
 

 
 Esse poema-canção faz parte do livro Caprichos e relaxos, mais precisamente, da seção 

“Não fosse isso e era menos/ não fosse tanto e era quase” (LEMINSKI, 1983, p.62). O poema 

parece comportar duas partes que podem ser consideradas discordantes por versarem assuntos 

que, a princípio, demonstram não possuir conexão. Uma trata sobre a cor “verde” e revela um 

sentimento de nostalgia: “de repente/ me lembro do verde”, de esperança ou descrença: “a cor 

mais alegre/ a cor mais triste”. Na segunda parte, entendemos que esse sentimento expresso 

pela cor “verde” está relacionado com o fato da venda dos filhos a uma família com melhores 

condições financeiras: “vendi meus filhos/ a uma família americana/ eles têm carro/ eles têm 

grana/ eles têm casa”. 

As duas partes do poema são inseridas pelo advérbio “de repente”. Este introduz o leitor 

sem maiores explicações ou sequer oferece uma introdução sobre o assunto e a ideia parece 

mesmo pegar o leitor de surpresa, desavisado, assim mesmo, ao acaso, “de repente”. O título 

“verdura” faz um jogo com a cor “verde”, ambas contêm o mesmo radical “verd-” e a mesma 

palavra “ver”. O sentido da visão é estimulado através da cor ressaltada no poema: “de repente/ 

me lembro do verde/ da cor verde/ a mais verde que existe” (LEMINSKI, 1983, p. 84). 

O principal estímulo da letra é, de fato, a visão que completaria o sentido do poema-

canção, ao utilizar a visão com a intenção não só de ler o poema como o ver em suas nuanças 
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podemos conceber uma leitura performática, pois a cor “verde” aguça o sentido da visão, que 

por sua vez chama a atenção para o verde que quer ser percebido. Assim, os olhos veem a cor 

que está contida na grana – “eles têm grana” – e na grama – “a grama é bacana”.  

A cor verde pode representar, além da esperança, o verde da nossa bandeira nacional. 

Na época em que Leminski escreveu esse poema, o país vivia a ditadura militar, seria a primeira 

derrocada da ditadura e, portanto, uma época de desesperanças. Contudo, o verde que seria “a 

cor mais alegre”, é também “a cor mais triste”, dado que a voz lírica afirma que “vendi meus 

filhos/ a uma família americana”. Quando “Verdura” foi lançada a ditadura já havia terminado 

no Brasil, mas “vender os filhos” significaria dar a eles condições de vida próspera: “só assim 

eles podem voltar/ e pegar um sol em Copacabana” (LEMINSKI, 1983, p.84). O final é 

revestido de certo humor que oscila entre o irônico e o cômico. Ao utilizar-se do humor, o poeta 

encoberta uma situação que poderia ser trágica, a de vender os filhos, além disso, a canção tem 

um ritmo festivo e alegre, tipicamente tropicalista. 

Trazer para o texto poético o formato da música era também um modo de transcender a 

mudez da página, fazer com que o poema ganhasse corpo em voz, som e ritmo. Nesse sentido, 

ao veicular o texto poético por meio da música, o poeta performanceia o poema e lhe dá a 

condição de ocupar um espaço que está além da mancha tipográfica. Ricardo Aleixo (2004, p. 

290-291) transcreve uma declaração de Leminski, feita em entrevista, na qual o poeta declara 

sobre a condição do poema assumir o corpo da voz:  

 

Durante muito tempo, escrevi no espaço, no espaço branco da página, a página 
do livro, da revista, a página do pôster. Agora, eu poeta no tempo, na 
substância fugaz da voz, na música, na cadeia de sons da vida. Sobretudo, no 
corpo da voz, essa coisa quente que sai de dentro do corpo humano, para o 
beijo ou para o grito de guerra. 

 

O poeta tem o desejo, através da música, de recuperar o poema no corpo da voz para 

que ele seja dito, por isso, mesclou poesia e música. Ao intentar que o poema seja dito, 

entendemos que Leminski deseja recuperar um gesto de performance, aquele que trata Paul 

Zumthor (2009, p. 67) ao afirmar que a performance poderia estar perdida para nós, mas que o 

leitor mesmo ao empreender uma leitura silenciosa, ao realizar tal ato, recupera a performance, 

não tal qual aquela declamada, mas a que é dita, que é realizada conforme o desejo do leitor. 
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As hibridizações, seja com a música, seja com a publicidade, só confirmam que a poética 

leminskiana ocupou outros espaços além do literário. O diálogo com outras linguagens é 

delineado pelo traço da originalidade. A performance, como um viés possível de leitura da 

poesia de Leminski, passa pela confluência com outras dicções. Na busca pelo híbrido, o poeta 

instala um jogo de leitura que culmina na recepção do leitor, uma vez que acreditamos que este 

precisa ter habilidades performativas para adentrar no jogo textual. Além disso, o poema pode 

ser concebido como um objeto performático a partir das estratégias poéticas que compõem sua 

estrutura, desde o aspecto visual até os sonoros e linguísticos. O poema não é feito só para ser 

lido, mas também para ser visto. 

Ao explorar aspectos visuais, sonoros e linguísticos, Leminski instala uma escrita 

performática, seus poemas requerem que o leitor seja um co-partícipe disposto a brincar com 

as possibilidades semânticas e assim criar outros sentidos conforme as probabilidades textuais. 

Os sentidos são provisórios, por isso podem ser modificados a cada leitura empreendida.  

O leitor, ao se posicionar como intérprete e participante ativo, é aquele que através das 

suas competências incorpora ao texto suas intenções, fazendo funcionar os recursos que nele 

estão imbricados. Mas é importante assinalar que caso se trate de um leitor ingênuo, poderá 

deixar passar despercebido os recursos que o texto dispõe e que requisitam atenção para serem 

executados. 

 O autor cria com o receptor uma espécie de pacto, ao erigir em seu texto jogos que 

possibilitem ao leitor construir suas leituras, porém essas não podem se desviar das 

possibilidades de significação do texto. É o que podemos verificar no início do livro Caprichos 

e relaxos. Na abertura do livro, Leminski faz uma sugestão através de uma mensagem poética 

para seus leitores, deixa-os à vontade para utilizar os poemas da maneira como desejarem, 

cantando ou declamando, a escolha fica a cargo do leitor. Parece que o próprio autor prevê ou 

mesmo almeja que uma leitura performática possa ser realizada.  

 

Aqui, poemas para lerem, em silêncio,  
o olho, o coração e a inteligência.  
Poemas para dizer, em voz alta.  
E poemas, letras, lyrics, para cantar.  
Quais, quais, é com você, parceiro (LEMINSKI, 1983, p. 7, grifos do autor). 
 

 Essa mensagem confere à obra uma condição performática, por manifestar o anseio do 

poeta de que o leitor apreenda os poemas da forma que lhe convir, seja cantando ou declamando. 
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O leitor passa a ser, assim como o autor, responsável pelos sentidos dos poemas, a partir da 

maneira que deseja com eles interagir, brincar, jogar: “Quais, quais, é com você, parceiro”. Vaz 

(2001, p. 242) relembra a crítica positiva feita pelo jornalista Mario Sérgio Conti a respeito dos 

poemas de Caprichos e relaxos: 

 

Leminski alerta para o fato de que alguns de seus poemas devem ser ditos em 
voz alta, e até cantados, para serem plenamente usufruídos. Mas o melhor dele 
são os poemas impressos – é na luta com as palavras no branco e no preto da 
página que ele ocupa o lugar de um dos nomes mais inovadores da atual poesia 
brasileira. 

   

Em carta escrita ao amigo Régis Bonvicino, mais especificamente a carta de número 1, 

Leminski (1999) declara estar situado depois da literatura, ou seja, o espaço conquistado não é 

mais somente o literário, mas essa arte mesclada a outros signos e símbolos, tornando a poesia 

um espaço intersemiótico. É por esse caminho que irá trilhar a poesia de Leminski, contaminada 

pela publicidade, pela música, pela imagem, enfim, por diversos códigos. 

 

acho que estamos depois da literatura 
não é preciso mais combatê-la 
o que nós estamos fazendo já não é ela 
a produção de signos 
de bens simbólicos 
de mensagens 
já ultrapassou a barreira da cultura verbal 
em plena conquista de um espaço intersemiótico (LEMINSKI; BONVICINO, 
1999, p. 33). 

 

 De modo geral, a poesia de Leminski permite ao leitor auferir inferências múltiplas. 

Assim, pode realizar uma leitura performática ao brincar com as possibilidades interpretativas 

do texto poético. Vejamos o poema abaixo que ilustra esse apontamento de escrita e leitura 

performática: 
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(LEMINSKI, 1983, p. 122). 

 

O poema faz parte do livro Caprichos e relaxos, mais precisamente da seção “Sol-te”. 

Nesta seção são exploradas questões como a forma, a visualidade e a materialidade da escrita, 

que juntas transformam o poema em um objeto único de apreciação. Essas características são 

condizentes com os poemas concretos e, de acordo com Augusto de Campos (2006 a, p. 55-56, 

grifos do autor), podem ser assim definidos: “Os poemas concretos caracterizar-se-iam por uma 

estrutura ótico-sonora irreversível e funcional e, por assim dizer, geradora da ideia, criando uma 

entidade todo-dinâmica, ‘verbivocovisual’”.  

O que chama a atenção no poema, em um primeiro momento, é sua “estrutura ótico-

sonora”; a sua forma incorpora o que a palavra deseja expressar, sendo o caráter motivador do 

signo linguístico. O poema está posto, de fato, aos olhos do leitor, que pode observar o ato da 

flor sendo despetalada. “De pétala/ em pétala” o poema vai sendo despetalado como uma flor. 

O ato de despetalar constitui uma ação que é intrínseca à forma do poema, sendo possível de 

ser realizada na estrutura poética por meio de recursos visuais que permitem desenvolver a 

ação: “De pétala/ Em pétala/ Até despetalá-la”.  

Maurice-Jean Lefebve (1980, p. 77-78) comenta a respeito da encarnação gráfica da 

palavra. O poema se encontraria em uma disposição plástica, a palavra é materializada através 

da imagem e do silêncio presente nos espaços em branco da página que passam a ser parte 

integrante do texto, ocorrendo um processo de materialização condizente à disposição 

tipográfica e plástica da linguagem, ao abranger elementos como: palavras, letras e espaços em 

branco. Sobre os aspectos do poema, Lefebve (1980) afirma: 
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É sabido que, desde há alguns anos (em particular desde o letrismo), se 
desenvolveu todo um movimento de pesquisas que poderíamos qualificar de 
poesia concreta ou espacial. Estas pesquisas caracterizam-se precisamente 
por uma ruptura da ordem linear da leitura. As relações introduzidas entre os 
elementos do discurso tomam lugar sobre a superfície da página, quase até na 
espessura do volume, mais do que na simples sucessão. Trata-se, para falar 
com propriedade, de escrita-desenho (LEFEBVE, 1980, p. 78, grifos do 
autor). 

 

Pensando na leitura desse poema, a partir da performance, podemos inferir que esta é 

constitutiva da forma (ZUMTHOR, 2007, p. 30) e está embutida no aspecto visual, pondo em 

relevo a materialidade da palavra que consta no ato de despetalar a flor. Sabemos que a flor não 

está explícita, mas esse é o único elemento da natureza que pode ser despetalado. Entendemos 

também que o poema pode ser lido pelo viés da performance a partir de elementos que podem 

lhe atribuir esta condição, como a exploração dos aspectos visuais e as rimas, que tornam o 

poema “verbivocovisual”, uma mistura de aspectos verbais, sonoros e visuais.  

A escrita performática também pode consistir em um efeito gráfico, transformando o 

texto poético em um objeto visual que está posto diante do olho do receptor, permitindo que ele 

possa “brincar” com a sua imaginação, pois o texto possibilita interpretativas diversas, como 

pensar na flor que está dada de modo implícito e, quiçá, relembrar a brincadeira “mal-me-quer” 

“bem-me-quer” que consiste em despetalar uma flor a fim de obter resposta para alguma 

inquietação pessoal. O leitor, por seu turno, vivencia o poema por meio de uma interação que é 

resultado do jogo lúdico.  

A imagem antecede a mensagem poética e, ao realizar esse processo, o poema é 

performatizado, é transformado em corpo/veículo de significações de elementos linguísticos e 

extralinguísticos. Conforme Ravetti (2003, p. 33), o caráter performático da escrita “é visível 

apenas ao olho, também performático, de quem compartilha a experiência”.  

O texto poético seria uma máquina geradora de reações e como alertou Paul Valéry 

(1991, p. 297): “O efeito dessa máquina é incerto, pois nada é garantido em matéria de ação 

sobre nossos espíritos”. Entretanto, as interpretações que o leitor poderá inferir para o poema 

devem estar dentro das suas possibilidades de sentido. O leitor performático é livre em suas 

interpretações, mas deve obedecer aos limites estabelecidos pelo próprio texto. O impacto que 

o poema pode causar em uma leitura e o modo como o leitor o absorve por meio de suas práticas 
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orais, faz com que o poema, como uma máquina que produz efeitos poéticos, provoque em cada 

leitor uma experiência de recepção diferenciada. E é aí que o leitor vivencia e experimenta o 

texto.  

Em artigo publicado na Zunaí – revista de poesia e debates, intitulado: “A forma como 

performance: um “chip lírico” de Décio Pignatari”, Anderson Mezzarano Lucarezi (2010) 

realiza uma análise do poema “Flash” de Pignatari a partir da performance. Nesse artigo, 

Lucarezi (2010) comenta a respeito dos poemas concretos serem vivenciados pelo leitor: 

 

Os poemas concretos, em especial, podem ser vistos como poemas 
performáticos, no sentido de poderem ser ‘vividos’ pelo leitor. Em certa 
medida, mas talvez não pensando nos termos propostos nesse ensaio, Iumna 
Maria Simon e Vinicius Dantas anteciparam tal percepção, em 1982, ao 
dizerem, sobre poemas concretos, que o poema deixa de expressar e 
representar um universo de sentimentos e emoções exteriores a ele, para 
presentificar [grifos dos autores] uma realidade viva e autônoma (‘verbi-
voco-visual’) – a realidade em si do poema (LUCAREZI, 2010, p. 1, grifos 
do autor). 

 

 Para Lucarezi (2010, p. 1), a possibilidade do poema concreto poder ser vivenciado pelo 

leitor é o que garante “a forma revelando-se como performance”. Porém, o que diferencia a 

vivência de um poema qualquer para um poema concreto, é que o concreto representa a 

realidade do próprio poema, não há uma referência que lhe seja exterior, como afirma Haroldo 

de Campos (2006, p. 79): 

 

A poesia concreta visa como nenhuma outra à comunicação. Não nos 
referimos, porém, à comunicação-signo, mas à comunicação de formas. A 
presentificação do objeto verbal, direta, sem biombos de subjetivismos 
encantatórios ou de efeito cordial. Não há cartões de visitas para o poema: há 
o poema. 
 
 

O poema concreto também pode ser tido como um organismo vivo, ao sair de um 

universo simples de significações para se tornar um objeto concreto, um veículo de 

comunicação. Para que isso aconteça, é necessário que o poeta, enquanto criador, apreenda a 

palavra em suas nuanças, entendendo-a como um objeto ativo. A respeito da relação do poeta 

com a palavra e de como este pode lhe conferir o aspecto de organismo vivo, Augusto de 

Campos (2006 b, p. 71) afirma: 
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– o poeta concreto não volta a face às palavras, não lhes lança olhares 
oblíquos: vai direto ao seu centro, para viver e vivificar a sua facticidade. 
– o poeta concreto vê a palavra em si mesma – campo magnético de 
possibilidades – como um objeto dinâmico, uma célula viva, um organismo 
completo, com propriedades psico-físico-químicas, tato antenas circulação 
coração: viva. 

 

Pensando também na proposta de Wladimir Krysinski (2007), de que a performance 

pode ser uma manifestação desencadeada na estrutura textual, podemos entender que os 

aspectos elencados, como o jogo com as palavras e a possibilidade do poema ser uma canção 

ou uma peça publicitária, compõem a escrita performática leminskiana porque concedem ao 

poema a possibilidade de ser um organismo vivo e criam com o receptor – o  leitor – uma 

relação diferenciada que tangencia a performance, já que ele tem liberdade para realizar sua 

leitura, bem como suas interpretações, podendo construir novos sentidos para o texto poético.  

Entendemos também que a performance, na poesia de Leminski, não está dada apenas 

na página, por isso há a possibilidade dessa poesia migrar para o domínio midiático. Seriam, 

pois, os textos que se inter-relacionam com as mídias, seja música, softwares de computador, 

etc. Elson Fróes, amigo do poeta, idealizador do site Kamiquase3, explorou o aspecto 

performático da poesia de Leminski, publicando no site animações em formato de clipoemas. 

Fróes (2004) revela como conheceu a poesia de Leminski pelo viés multimídia, e o que esse 

aspecto representou para o poeta curitibano e para sua poesia: 

 

Descobri Leminski da maneira mais imprevista e imponderável. Não foi 
através dos livros (que já vendiam muito na época), nem da música, nem das 
aparições na imprensa ou no Jornal de Vanguarda. Foi através do multimídia, 
de poemas animados como ‘Lua na água’, ‘Pariso’, ‘Um poema que não se 
entende’, exibidos em terminal público de vídeo-texto (Plaza, 1986), ao lado 
de Julio Plaza, Alice Ruiz, Régis Bonvicino, entre outros, numa mostra on-
line intitulada ‘Arte em Vídeo texto’, em 1983. [...] 
Ainda que rudimentar aos olhos de hoje, saturados de efeitos visuais estilo 
Matrix, o videotexto foi em sua época instrumento de poder e vanguarda 
(FRÓES, 2004, p. 273-274, grifos do autor). 

 

Sobre os aspectos midiáticos que foram explorados na poesia de Leminski, Fróes (2004) 

declara: 

 

                                                           

3
 Site criado em 1999 por sugestão de Ademir Assunção.  
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A poesia de Leminski já tinha em si essas qualidades do novo eletrônico, sua 
poética privilegia a concisão, o movimento e as imagens. Ainda que em letras 
estáticas em duas dimensões no papel, alguns poemas que incorporavam 
elementos da visualidade, como o haicai ‘Lua na água’, já estavam quase 
saltando da imobilidade para a tela. Podiam (e ainda podem) ser lidos como 
storyboards. O poema ‘Pariso’, por exemplo, composto de palavras-valise 
combinando nomes de lugares com o movimento de aterrissar, causa efeito 
imediato, sugerindo imagens e movimento (fanopéia). O videotexto ao 
explicar (presentificar) iconicamente essas imagens, deu-lhe (e ao leitor) a 
possível dimensão de quando foi imaginado pelo poeta (FRÓES, 2004, p. 274, 
grifos do autor). 

 

O poema “Lua na água” mencionado por Fróes (2004) consta no livro Caprichos e 

relaxos, na seção “Sol-te”, podemos perceber que a visualidade é o principal aspecto do poema, 

além da utilização do espaço da página, da utilização de elementos verbais e não verbais. Há 

um jogo instalado, uma vez que o poema reflete a si mesmo, ao simular que o branco da página 

seja o reflexo da lua sobre a água: 

 

 

 

(LEMINSKI, 1983, p. 139). 

 

 O poema é constituído por três versos “lua na água/ alguma lua/ lua alguma”. Os outros 

três seriam apenas o reflexo dos versos sobre a água, ou mais precisamente, na página que é 

utilizada para refletir o poema. Por se tratar de um poema breve, conciso e que traz como 
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temática um elemento da natureza, a lua, podemos inferir que se trata de um haicai, escrito ao 

estilo leminskiano por não seguir à risca as normas do poema japonês. 

No site kamiquase, há pelo menos quatro animações para o mesmo poema, que não 

podem ser reproduzidas aqui por se tratarem de um videotexto, mas é interessante observar que 

os editores se preocuparam em explorar os elementos que permitem ao poema ser adaptado 

para o vídeo, os quais não se referem somente à visualidade, mas aos movimentos que são 

desenvolvidos na tela. O fato de migrar o poema para outro suporte, nesse caso o midiático, a 

partir de uma relação de intermidialiade, é o que confere a condição de performático. 

Transformar o poema em um clipoema, cujo aspecto visual é explorado, faz com que as ações 

que estariam adormecidas na página operem, de fato, no vídeo.  

A palavra como imagem anuncia o ato performático da escrita, propondo uma 

experiência que só é possível acontecer naquele tempo-espaço, em que o leitor entra em contato 

com o texto e com ele estabelece o vínculo do jogo. Essa experiência poderá se repetir a cada 

nova leitura, bem como novas compreensões poderão ser suscitadas. 

    Todos os sentidos que abordamos aqui, a fim de conceber uma performática 

leminskiana, foram importantes para que pudéssemos propor uma leitura da poética de 

Leminski por este viés. Pensando ainda, que seus poemas refletem aquela que foi uma das suas 

maiores preocupações, a comunicação da palavra poética. É por meio das estratégias que 

estabeleceu no poema, do jogo com o leitor e com as palavras e das relações com outros meios, 

que Leminski delineou a sua escrita, culminando em um processo de recepção que encanta e 

seduz o seu leitor.  
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PRÁTICAS E EVENTOS DE LETRAMENTO EM UMA COMUNIDADE 

REMANESCENTE DE QUILOMBOLAS: MESQUITA1 

 
 

Edinei Carvalho dos SANTOS (UnB) 2 
Vera Aparecida de Lucas FREITAS (UnB)3 

 
 

RESUMO: neste trabalho, apresentamos resultados da dissertação de mestrado “Práticas e 

eventos de letramento em uma comunidade remanescente de quilombolas: Mesquita”. A 

presente pesquisa, de abordagem qualitativa e de vertente etnográfica, inspirada nos Novos 
Estudos do Letramento/NEL4, teve como objetivo realizar um estudo sobre o processo de 
inserção de alunos de uma escola rural, situada em uma comunidade remanescente de 
quilombolas, Quilombo Mesquita, município de Cidade Ocidental/GO, em práticas e eventos 
de letramento, a fim de analisar a inter-relação entre o letramento escolar e as práticas sociais 
de uso da leitura e da escrita relacionadas aos múltiplos letramentos que circulam socialmente.  
 
Palavras-chave: Práticas. Eventos. Letramento. Quilombolas. Mesquita.  
 
 
1 Introdução 

 

Ao analisar dados educacionais nos Censos Demográficos (1872-2000)5 ou nas 

Pesquisas Nacionais por Amostragens de Domicílios/PNADs (1992-2009)6, do Instituto 

                                                           
1 Situada a 60 km de Brasília, a comunidade Mesquita constitui o núcleo de descendentes de escravos mais próximo 
da Capital Federal. A comunidade está situada na zona rural da Cidade Ocidental/GO. Possui pouco mais de 775 
famílias e conta com uma população estimada em 3.000 habitantes; população em sua maioria da raça negra, 
descendentes de escravos de matriz africana, reconhecida pela Fundação Cultural Palmares/FCP como 
remanescente de quilombolas, por meio da inscrição da certidão de autorreconhecimento no Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária/INCRA, publicada no Diário Oficial da União/DOU em 19 de maio de 2006. Seus 
ancestrais são africanos da etnia Malês, possivelmente, islamizados, com origem do Sudão (SILVA, 2003), 
trazidos para o antigo arraial de Santa Luzia (hoje Luziânia), na época da escravidão, entre os anos de 1746 e 1775, 
para trabalhar na lavra do ouro durante o ciclo da mineração; atividade iniciada por sertanista, nas terras do Brasil 
Central, durante o século XVIII. 
2 Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE da Universidade de Brasília/UnB - 
Brasília/Brasil. E-mail: eddnney@hotmail.com. 
3 Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG. Professora da Faculdade de 
Educação/FE da Universidade de Brasília/UnB - Brasília/Brasil. E-mail: verafr@globo.com. 
4
 Corrente de pensamento teórica que concebe o letramento como prática social; tradição responsável por 

questionar concepções hegemônicas e dominantes do letramento. De acordo com Rojo (2008, p.582-581), 
abordagens que “têm apontado para a heterogeneidade das práticas sociais de leitura, escrita e uso da 
língua/linguagem em geral em sociedades letradas e têm insistido no caráter sociocultural e situado das práticas 
de letramento”.   
5 Cf. Ferraro (2002); Mortatti (2004).   
6 Taxa de analfabetismo segundo as PNADs, de 1992-2009 (1992, 17,2%; 1993, 16,4%; 1995, 15,5%; 1996, 
14,6%; 1997, 14,7%; 1998, 13,8%; 1999, 13,3%; 2001, 12,4%; 2002, 11,9%; 2003, 11,6%; 2004, 11,3%; 2005 
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Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, é possível visualizar, com certa facilidade, a queda 

progressiva do analfabetismo pleno no Brasil. Entretanto, esses  indicadores, apesar das 

mudanças nos critérios de aferição do analfabetismo ao longo do  tempo, refletem, do ponto de 

vista linguístico e da prática pedagógica, apenas uma  faceta do processo de ensino recorrente 

em muitas escolas: a aprendizagem autônoma de um código linguístico alfabético ou a simples 

apropriação de um sistema gráfico-fonêmico, desvinculada dos seus usos efetivos e das práticas 

sociais de uso da leitora e da escrita constantemente demandadas pela sociedade 

contemporânea.  

 No ensino do português como língua materna, desenvolvido nos diversos níveis e 

modalidades de ensino, apesar dos avanços dos estudos (sócio)linguísticos nas  últimas décadas 

apontar a língua como uma atividade social, uma realidade  multifacetada, heterogênea e 

plurissignificativa, ainda se trabalha, de forma anacrônica e  descontextualizada, o 

desenvolvimento de habilidades autônomas e mecânicas de  decodificação e codificação, um 

conjunto de nomenclaturas, de taxonomias, e a  imposição de uma infinidade de regras 

gramaticais, deixando de lado os significados  sociais da linguagem e os impactos da 

apropriação da tecnologia da escrita na vida dos  alunos; sujeitos historicamente situados num 

contexto sociocultural específico.   

Porém, para além dessa conotação de aquisição de um código escrito ou de habilidades 

individuais presente nos indicadores de alfabetismo da população brasileira, é preciso 

evidenciar que o letramento, enquanto prática multidimensional, integra um processo histórico 

e político, varia conforme posições ideológicas e relações de poder e acompanha as constantes 

mudanças sociais. Se antes o problema consistia apenas na superação do analfabetismo, em que 

para ser considerado cidadão, nos termos propostos pelo IBGE, bastava o indivíduo se 

autodeclarar “saber ler e escrever o próprio nome” ou, em seu curso evolutivo, “ler e escrever 

um bilhete simples” (capacidades adquiridas com a alfabetização), hoje, essa dinâmica se 

mostra cada vez mais complexa. Em uma sociedade cada vez mais tecnológica, industrializada, 

estruturada em torno da escrita, permeada por diferentes gêneros discursivos/textuais7, por 

                                                           

11,0%; 2006, 10,3%; 2007, 10,0%; 2008, 9,8%; 2009, 9,6%). Disponível em <www.pinad.com.br>. Acesso em: 
19 dez. 2012.   
7 Os gêneros do discurso/textuais são tipos relativamente estáveis de enunciados, constituídos historicamente, e 
que mantêm uma relação direta com a dimensão social (BAKTIM, 2003).   
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múltiplas formas de linguagens e estruturas de poder, para que o indivíduo possa se integrar 

efetivamente à matriz social e exercer sua cidadania, não basta alfabetizar, é preciso letrar8.  

Diante disso, o principal desafio dos professores, atualmente, é encontrar um meio para 

alfabetizar letrando. Nesse contexto, é preciso refletir sobre o processo de alfabetização nas 

escolas e procurar meios para solucionar problemas que abarcam a educação brasileira, 

principalmente, o processo de formação de indivíduos que, embora formalmente alfabetizados, 

não conseguem ler, refletir e solucionar pequenos problemas através da escrita, os chamados, 

na literatura especializada, de analfabetos funcionais. 

Um dos processos que contribui com esse problema é, sem dúvida, o da 

transculturalidade. Entendida aqui como a transição ou passagem da cultura oral, da qual 

fazemos parte desde que nascemos, para a cultura de letramento, desenvolvida majoritariamente 

e de forma sistemática nas escolas. Nesse contexto, durante essa transição, o processo de 

identificar, interpretar, compreender e manipular informações presentes nos diferentes gêneros 

textuais e tipos textos, dependendo da intervenção feita pelo professor ou pela escola, poderá 

transforma-se numa tarefa complexa para os alunos, principalmente, para aqueles oriundos de 

uma cultura predominantemente oral ou de segmentos sociais menos favorecidos e não 

habituados à cultura de letramento escolar, levando-os, consequentemente, a serem vítimas de 

exclusão, preconceitos, subjugação e marginalização pela linguagem, seja escrita, seja falada. 

 Nesse sentido, centrar nosso olhar, de forma sensível, sobre os problemas de grupos 

marginalizados, principalmente os relacionados ao ensino de língua materna, é uma forma de 

evocar “meios para a superação e o resgate da dívida histórica com os excluídos da participação 

social, cultural e política do Brasil” (MORTATTI, 2004) a exemplo das comunidades 

tradicionais: quilombos, terreiros, assentados, ribeirinhos etc. que, tentando manter seus 

antecedentes sociolinguísticos e culturais, lutam e resistem ao processo hegemônico de 

dominação. A escola, como principal agência de letramento, não pode ficar alheia a essa 

dinâmica social e precisa, urgentemente, rever seu processo de ensino-aprendizagem, ouvindo 

esses segmentos sociais antes inaudíveis e agora emergentes como sujeitos de direito. 

 Partindo desse pressuposto e, ao mesmo tempo, inspirado nos Novos Estudos do 

Letramento/NEL, nasceu a ideia de desenvolver esta pesquisa, cujo principal objetivo consiste 

                                                           
8 O verbo letrar está sendo utilizado aqui no sentindo de “familiarizar o aprendiz com os diversos usos sociais da 

leitura e da escrita” (TFOUNI, 2006, p. 9) e também com as múltiplas formas de linguagem presentes na sociedade 

multicultural na qual ele se insere e se comunica (ROJO, 2012).   
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em realizar um estudo qualitativo, por meio de técnicas etnográficas e discursivas, das práticas 

e eventos de letramento de alunos da 3ª série do ensino fundamental, de uma escola pública 

localizada em uma comunidade tradicional de matriz africana, Quilombo Mesquita, e sua 

possível relação com os usos da leitura e da escrita situados na matriz social mais ampla.  

 

2 Procedimentos metodológicos 

 

Para a constituição do corpus desta pesquisa e desvelamento dos significados da 

realidade social em estudo, foram adotados os seguintes procedimentos etnográficos de geração 

de dados: observação participante, entrevistas semiestruturadas, notas em diário de campo, 

aplicação de questionários, registros audiovisuais, registros fotográficos e coleta de documentos 

institucionais. 

 Para a geração de dados, objetivando melhor delimitar o estudo, selecionou-se, 

utilizando o critério de disponibilidade, uma professora quilombola, que atuava na 3ª série (4º 

ano) do Ensino Fundamental, bem como seus alunos, de um total de 25, para serem os principais 

sujeitos colaboradores da pesquisa, sem deixar de considerar, na análise, as vozes ou discursos 

de outros atores também responsáveis pela construção da realidade escolar e, por extensão, da 

tessitura da vida social da comunidade na qual eles estão inseridos. 

 

3 Fundamentação teórica 

   

O objetivo dessa seção é trazer ao leitor uma revisão da literatura teórica sobre o 

letramento, trançando uma breve trajetória do conceito de letramento - com suas múltiplas 

dimensões, modelos ou perspectivas - tendo como eixo norteador a prática social, cultural e 

ideológica da leitura e da escrita. 

 

3. 1 Do conceito de letramento 

   

O termo letramento é uma tradução da palavra inglesa literacy. Segundo Soares (2003a, 

p. 17), “etimologicamente, a palavra literacy vem do latim (letra), com o sufixo cy, que denota 

qualidade, estado, fato de ser [...]”. Nessa definição, segundo a autora, está implícita a ideia de 
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que a apropriação do sistema de escrita é capaz de mudar o estado ou a condição dos indivíduos, 

trazendo consequências psicológicas, sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e 

linguísticas. 

 O termo letramento passou a ser utilizada no vocabulário da Educação e das Ciências 

Linguísticas somente na metade da década de 1980. No Brasil, segundo Soares (opt. cit. p. 15), 

no campo da linguística, a palavra letramento foi empregada pela primeira vez no livro de Maria 

Kato No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, de 1986. Mas é com Leda 

Verdiani Tfouni, no livro Adultos Alfabetizados: o avesso do avesso, de 1988, que a palavra 

letramento ganha estatuto de termo técnico. A partir daí, o uso do termo letramento torna-se 

cada vez mais frequente e, já em 1995, figura como título de livro: Os significados do 

letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita, organizado por Ângela 

Kleiman. 

Em decorrência de uma série de trabalhos apresentados desde 1982 sobre adultos não-

alfabetizados, Tfouni (2006) constatou uma lacuna linguístico-discursiva que envolvia o 

processo de leitura e escrita: a ausência, na língua portuguesa, de uma palavra que pudesse ser 

utilizada para definir o processo de o indivíduo estar exposto aos usos sociais da leitura e da 

escrita, sem, no entanto, saber ler e escrever, ou seja, sem ser alfabetizado. Foi dessa 

constatação, segundo a pesquisadora, que surgiu o neologismo letramento. 

Kleiman (1995, pp.16-17) afirma que “o conceito de letramento começou a ser usado 

nos meios acadêmicos como tentativa de separar os estudos sobre o “impacto social da escrita” 

dos estudos sobre a alfabetização”. Segundo Tfouni (2006, p. 30) a “necessidade de se falar em 

letramento surgiu [...] da tomada de consciência que se deu, principalmente entre os linguístas, 

de que havia alguma coisa além da alfabetização, que era mais ampla, e até determinante desta”. 

Para Soares (2003a, p. 20), o surgimento do termo letramento tornou-se necessário porque 

passamos a enfrentar “uma nova realidade social em que não basta mais aprender a ler e a 

escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e escrever, saber responder às exigências de 

leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente”. 

 Em outros termos, o letramento pode ser entendido como “um conjunto de práticas 

sociais que usam a escrita, enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos 

específicos”. (KLEIMAN, 1995, p. 19). Esse conceito transcende o conhecimento da escrita 

para fora do âmbito da escola, na medida em que, nas sociedades complexas, a escrita integra 
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todos os momentos de nosso cotidiano (MOLLICA, 2007, p.15). Nessa perspectiva, entende-

se que a escrita possui vários usos e desempenha várias funções, desde as mais simples às mais 

complexas: fazer uma lista de compras, identificar a validade dos produtos nas embalagens, 

guiar-se pelas placas de sinalização, ler um jornal, um livro, escrever um bilhete, deixar um 

recado escrito, redigir um ofício, uma nota técnica, um relatório etc. 

 Partindo desse princípio, é mister observar que 

 

O letramento [...] envolve as mais diversas práticas da escrita (nas suas 
variadas formas) na sociedade e pode ir desde uma apropriação mínima da 
escrita, tal como o indivíduo que é analfabeto, mas letrado na medida em que 
identifica o valor do dinheiro, identifica ônibus que devem tomar, conseguem 
fazer cálculos complexos, sabe distinguir as mercadorias pelas marcas etc., 
mas não escreve cartas nem lê jornal regularmente, até uma apropriação 
profunda, como no caso do indivíduo que desenvolve tratados de filosofia e 
Matemática ou escreve romances (MARCUSHI, 2001, p. 25). 

   

Uma última consideração a ser feita é que, à medida que a sociedade vai se tornando 

cada vez mais centrada na escrita, cada vez mais grafocêntrica, isto é, cada vez mais letrada, 

surgem novas demandas resultantes dessa mudança, causando impacto na vida dos indivíduos 

e dos grupos sociais, “daí a importância de conjugar as ações de alfabetização – aquisição da 

tecnologia do saber escrever/ler – com a promoção contínua do letramento - o uso socialmente 

situado dessa tecnologia e seu poder de intervenção na vida do cidadão e das comunidades”9. 

Portanto, letramento e alfabetização não são duas práticas opostas e não podem ser vistos como 

dois processos dissociáveis. A aquisição e o uso da leitura e da escrita em práticas sociais 

ocorrem por meio desses dois processos, que são concomitantes, complementares e 

interdependes. 

 

3.2 Modelos de letramento: autônomo e ideológico 

 

Soares (2003) observa que, a partir dos anos 1980, a tradição psicológica e histórica, 

predominantes nos estudos e pesquisas sobre o letramento, somou-se a uma perspectiva social 

e etnográfica que se consolidou, nos anos 1990, sob a denominação de “Novos Estudos do 

Letramento/NEL”, de que são obras de destaque Ways with words (1983), de Shirley Brice 

                                                           
9 Marcos Bagno, para o livro Alfabetização na sala de aula, Belo-Horizonte: Autêntica: Ceale, 2008.  
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Heath e Literecy in theory and pratice, de Brian Street (1984). Segundo essa autora, essa nova 

perspectiva trouxe além de novos princípios e pressupostos teóricos sobre o letramento, alguns 

instrumentais de análise, entre os quais se destacam dois pares de conceitos: modelos 

autônomo/ideológico de letramento e práticas/eventos de letramento, discutidos 

frequentemente no campo de estudos das ciências linguísticas e também da educação.  

 

3.3 Modelo autônomo de letramento 

  

O modelo autônomo, na concepção de Street, vê o letramento “em termos técnicos, 

tratando-o como independente do contexto social, uma variável autônoma cujas consequências 

para a sociedade e a cognição são derivadas de sua natureza intrínseca” (STREET, 1993:4 apud 

ROJO, 2009, p.99). Nessa perspectiva, o contato escolar com a leitura e a escrita, pela própria 

natureza interna do sistema gráfico, faria com que, em termos graduais, o indivíduo aprendesse 

um conjunto de habilidades que o levaria a estágios ou níveis universais de desenvolvimento. 

Essas habilidades seriam alcançadas pela alfabetização, por meio de um processo individual e 

autônomo de aprendizagem de um código linguístico alfabético ou da posse mecânica da leitura 

e da escrita, restrita, quase sempre, ao domínio escolar.  

 Na análise de Kleiman (1995), a autonomia, nesse modelo, refere-se ao fato de que a 

escrita seria um produto completo em si mesmo, que não estaria vinculado ao contexto de 

produção para ser interpretado; o processo de interpretação seria determinado pelo 

funcionamento lógico interno ao texto escrito, regido por princípios como a lógica, a 

racionalidade ou a consciência interna, princípios diferentes daqueles que regem o 

funcionamento da oralidade. Seguindo essa premissa, a escrita representaria, portanto, uma 

ordem diferente de comunicação, distinta da oral. Essa crença na autonomia da escrita resultou, 

segundo ela, nas seguintes características: correlação entre a aquisição da escrita e o 

desenvolvimento cognitivo, dicotomização entre oralidade e escrita e atribuição de ‘poderes’ e 

qualidades intrínsecas à escrita e, por extensão, aos povos ou grupos que a possuem.  

Essas especulações sobre o poder e a autonomia da escrita resultam de um conjunto de 

hipóteses sobre “as consequências linguísticas, cognitivas e sociológicas que a escrita 

comportaria como se fosse desencadeada quase que automática e simultaneamente pela 

introdução da escrita em uma sociedade” (GNERRE, 2009, p.71). Gnerre observa que, nesse 
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enfoque, a capacidade de ler e de escrever é considerada intrinsecamente boa e apresenta 

vantagens óbvias sobre a pobreza da oralidade, o que Graff (1990) denominou de “mito do 

letramento”, como explica Kleiman (1995), uma ideologia que confere ao letramento uma 

enorme gama de efeitos positivos, desejáveis, tanto no âmbito da cognição quanto no âmbito 

social. Efeitos que vão desde a participação na espécie até a posse de qualidades espirituais.  

Outra característica desse modelo é a dicotomização entre oralidade e escrita. Tfouni 

(2006), analisando aspectos desse enfoque, associou o modelo autônomo de letramento à teoria 

da “grande divisa”. Segundo ela, os autores integrantes dessa teoria acreditam que a aquisição 

generalizada da escrita traz consigo consequências que são responsáveis pela mudança radical 

das modalidades de comunicação da sociedade. A partir dessa crença, passaria a existir usos 

orais e os usos letrados, e estes seriam separados, isolados com atributos particulares para cada 

modalidade de comunicação, caracterizando, dessa forma, o que a autora denominou de a 

“grande divisa”. No caso dos usos orais da língua, teríamos como característica principal um 

raciocínio emocional, contextualizado e ambíguo; no caso dos usos letrados, por sua vez, 

teríamos um raciocínio abstrato, descontextualizado e lógico. 

No modelo autônomo de letramento, predomina, portanto, uma separação radical entre 

modalidades da língua, o que influenciou a visão dicotômica que separava os atributos da fala 

dos atributos da escrita, vigente, por muito tempo, na tradição dos estudos linguísticos.  

 Ao separar a apropriação da tecnologia da escrita do contexto sociocultural do aluno, a 

escola “tende a considerar a leitura e escrita como neutras, universais, independente dos 

determinantes culturais e estruturas de poder que as configuram” (SOARES, 2003, p. 105), isto 

é, como habilidades essencialmente técnicas e individuais, desvinculadas de um contexto social 

de produção. No entanto, não se pode admitir, como bem lembra Marcuschi (2007), um 

funcionamento autônomo da escrita, pois ela está inserida em um contexto histórico, social e 

cultural. Dessa forma, uma alternativa a esse modelo seria o que alguns autores vêm 

denominando de modelo ideológico de letramento, que reconhece uma gama variada de práticas 

sociais letradas, de culturas e de estruturas de poder na sociedade. 
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3.4 Modelo ideológico de letramento 

 

Essa dimensão do letramento, implica, principalmente, em um conjunto de práticas 

sociais associadas com a leitura e a escrita efetivamente exercidas pelas pessoas em um contexto 

social específico, não se limita à simples posse individual de habilidades e conhecimentos, 

caracterizando o que alguns autores denominam de enfoque ideológico de letramento. 

Contrastando com modelo autônomo, mas não o negando, no modelo ideológico de 

letramento, os usos e significados da leitura e da escrita estão estritamente relacionadas ao 

contexto cultural e social no qual os sujeitos estão situados, aos papéis sociais por eles 

desempenhados e aos múltiplos letramentos das diferentes esferas de atividades ou domínios 

sociais dos quais eles participam, cujas formas são moldadas pelas instituições sociais em que 

essas práticas estão inseridas. 

 Nesse enfoque, as práticas de letramento são sempre práticas associadas com questões 

ideológicas e de poder (STREET, 2007). Em outros termos, o modelo ideológico 

 

[...] reconhece uma multiplicidade de letramentos; que o significado e os usos 
das práticas de letramento estão relacionados com contextos culturais 
específicos; e que essas práticas estão sempre associadas com as relações de 
poder e ideologias: não são simplesmente tecnologias neutras (STREET, 
2007, p. 466). 

   

Na perspectiva ideológica não há uma polarização entre a oralidade e a escrita como 

ocorre no modelo autônomo de letramento. Naquela perspectiva, as práticas e eventos de 

letramento desenvolvem-se, antes de tudo, por meio de um continuum, isto é, sem uma divisão 

rígida ou dicotômica entre os usos da língua oral e da língua escrita, uma vez que, nessas 

modalidades, esses usos se interpenetram e se sobrepõem constantemente. Enfocando a 

dimensão social, nesse modelo, as práticas e eventos de letramento são moldados por 

finalidades específicas e pelos contextos situacionais onde ocorrem, sem uma distinção radical 

entre os usos orais e escritos da língua, uma vez que, nessas modalidades, esses usos estão 

intimamente relacionados. 

 

 

 



 

 

1280 

3.5 Eventos de letramento  

   

O termo evento de letramento, expressão baseada na teoria sociolinguística dos eventos 

da fala, foi proposto por Shirley Brice Heath (STREET, 2012), em sua obra seminal Ways with 

words (1983), para designar toda e qualquer forma de interação social mediada pelo texto 

escrito, nas palavras da autora, “qualquer ocasião em que um fragmento de escrita é integral à 

natureza das interações entre os participantes e de seus processos interpretativos” (HEATH, 

1982, p. 93 apud STREET, 2012, p. 74). Um exemplo claro de evento de letramento é a leitura 

de estórias para uma criança antes de dormir, situação na qual se processam, de modo 

concomitante, uma atividade mediada por um texto escrito (geralmente executada por um 

membro mais experiente) e modos particulares de significação ou interpretação mobilizados 

pelos sujeitos envolvidos no processo interativo. 

 Barton (1991), citado por Marcuschi (2007, p.50), definia a noção de eventos de 

letramento como “atividades particulares em que o letramento exerce um papel: costumam 

serem atividades regularmente repetidas.” Ainda segundo Marcuschi, para Barton e Hamilton 

(2000), os eventos de letramento são episódios observáveis que emergem de práticas de 

letramento e são por elas moldados. 

 Para Street (2012) esse conceito é útil porque capacita pesquisadores, e também 

praticantes, a focalizar uma situação particular (de uso da leitura ou da escrita) onde as coisas 

estão acontecendo e pode-se vê-las enquanto acontecem. Porém, ele ressalta que não podemos 

apreender os significados dos eventos simplesmente sentados no muro com uma filmadora e 

observando o que está acontecendo. Como observa Marcuschi (2007), os eventos referem-se 

aos usos da leitura e da escrita em contextos contínuos, reais, etnograficamente desenvolvidos 

e não isolados. Numa perspectiva etnográfica, entender como funcionam os eventos de 

letramento requer uma série de atitudes e ações a serem desenvolvidas em campo: observar 

atividades, conversar com as pessoas, fazer perguntas, participar ativamente das interações 

enquanto elas se desenrolam, buscando compreender as regras, as convenções e os pressupostos 

a eles subjacentes. Compreender os significados, as “[...] regras subjacentes a um evento remete 

às práticas de letramento e aos contextos socioculturais das instituições nas quais esses eventos 

ocorrem” (MARINHO, 2010, p.79). 
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Os eventos de letramento, no âmbito da prática social, são atividades dinâmicas, 

heterogêneas e com propósitos individuais ou sociais diversificados que envolvem a escritura 

e leitura de textos. Essas atividades, ou situações observáveis de uso da leitura e da escrita, 

estão diretamente relacionadas aos significados que os indivíduos conferem às suas práticas 

sociais letradas processadas num dado contexto cultural permeado por ideologias e estruturas 

de poder. Desse modo, pensando além da descrição, “para compreender os significados desses 

eventos, alçando-os à categoria de práticas de letramento, é necessário situá-los no contexto 

sócio-histórico das práticas culturais e das instituições que os produzem assim como confortá-

los com as relações de poder” (MARINHO, 2010, p.80) atuantes no tecido sociocultural onde 

as pessoas se inserem.  

 

3.6 Práticas de letramento  

 

Para Street (2012, p.77), as práticas de letramento referem-se a uma “concepção cultural 

mais ampla de modos particulares de pensar sobre a leitura e a escrita e de realizá-las em 

contextos culturais”. Essa definição faz deslocar a noção monolítica e individual do letramento 

autônomo para o plano social e plural de uso da leitura e da escrita, além de reforçar os 

significados das práticas sociais letradas, que são heterogêneas e variam de acordo com os 

contextos socioculturais e institucionais onde ocorrem. 

  Street argumenta que é a abordagem de letramento como prática social (que remete à 

abordagem ideológica de letramento) que fornece um modo de construir sentido sobre as 

variações nos usos e nos significados da leitura e da escrita em determinados contextos, e não 

a confiança nas noções vazias de habilidades, taxas e níveis que dominam o discurso 

contemporâneo e dominante sobre o letramento (STREET, 2012). Concorda-se com esse autor 

que 

As práticas de letramento variam com o contexto cultural, não há um letramento 

autônomo, monolítico, único, cujas consequências para os indivíduos e sociedades possam ser 

inferidas como resultado de suas características intrínsecas. [...] em lugar disso há ‘letramentos’, 

ou melhor, ‘práticas de letramento’, cujo caráter e consequências têm de ser especificados em 

cada contexto (STREET, 2012, p. 82). 
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 Cada contexto social e cultural apresenta práticas particulares de leitura e escrita, de uso 

da língua, de comportamento linguísticos e discursivos. Essas práticas estão relacionadas a uma 

pluralidade de textos, com diferentes finalidades e propósitos, produtores e interlocutores que 

desempenham um conjunto de atividades ou situações que demandam a utilização de diferentes 

gêneros textuais/discursivos. Isso evidencia que não há uma única forma de utilização da língua, 

o que há são práticas de letramento e eventos de letramento, cuja natureza e significados 

precisam ser especificados e desvelados em cada contexto sócio-histórico onde as práticas 

sociais de uso da leitura e da escrita figuram. 

  Na mesma linha de Goulart (2012, p. 63), entende-se práticas sociais como “atividades 

realizadas pelo conjunto ou por grupos de pessoas da sociedade para se desempenharem em 

diferentes esferas da vida: doméstica, cotidiana, escolar, profissional, de lazer, religiosa, entre 

outras”. Essas práticas, processadas em diferentes esferas discursivas, materializam-se por meio 

de eventos de letramentos, isto é, por meio de atividades heterogêneas mediadas pelos textos 

escritos, em situações de uso da escrita variáveis conforme as demandas sociais e, também, 

segundo os diferentes modos e propósitos de utilização da língua, atividades moldadas pelas 

práticas de letramento ou sentidos e significados culturais atribuídos a esses eventos. 

 

4 Práticas e eventos de letramento na comunidade 

 

  O objetivo desta seção é descrever como os alunos, sujeitos colaboradores da pesquisa, 

envolvem-se em práticas e eventos de letramento em sua comunidade. Na sequência, serão 

descritos exemplos de práticas sociais letradas do grupo colaborador, materializadas nas 

diversas instâncias sociocomunicativas pelas quais eles transitam diariamente: casa, escola, 

igreja, supermercados, bibliotecas etc. 

 

Biblioteca 

“Nóis foi ((no passeio do Senado Federal)). Eu dormi um pouco por causa que 
tava com sono, né. Foi de manhazinha, foi muito cedo. Aí, quando chegou lá, eu 
pedi a moça pra ir lá na biblioteca, eu peguei um livro e fui ler, um livro de 
histórias do passado” (ALUNO(A) 1).  

Escola de 
Futebol 

“((De escrito)) Só tem as regras só, que não pode é, não pode empurrar com a 
mão [...] Não tem no gol? Assim, lá na trave tem, colado na trave [...] Tem uma 
lá que não é pra, não pode empurrar com a mão, num pode dar carrinho dentro 
da área” (ALUNO(A) 2). 

Associação 
Comunitária 

“Sobre quilombo. Ali na associação mesmo já fiquei lá uns tempos já [...], 
vigiando, sabe? [...] Aí eu fiquei leno os negócios que tem pra ler eu fiquei leno. 
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 [...] Ah, eu vi o tempo dos escravos [...] Na associação, mas, acho que já tirou o 
cartaz, já. ((O cartaz falava sobre)) Quilombolas [...] Sobre os escravos [...] Do 
Mesquita, quando num era o asfalto, era só terra, entendeu?” (ALUNO(A) 3). 

Igreja 
“Na frente da igreja [...] ((Faixa informando sobre a festa)). Dia tal tem uma festa, 
vai cantar gente no pouso de agosto, no último pouso” (ALUNO(A) 4).  

Casa 

“Eu desenho, eu pinto, faço cartinha e dô pra minha mãe [...] pro meu pai também 
[...]. ((Escreve)) Texto ditado [...] Minha irmã escreve no quadro[...] A gente 
escreve na porta do guarda-roupa [...] A gente brinca de escolinha” (ALUNO(A) 
5). 

Comunidade 

“Lá em casa, eu observo, tem muitas coisas, quando eu passo no ônibus, eu pego 
ele subino, aí eu vejo muitas coisas, tem Mário, tem coisa escrito assim: “Farol 
das Águas”, aí eu fico, costumo ler, pego caderno e fico lendo, até chegar na 
escola” (ALUNO(A) 6). 

Escola 

- “Eu chego, nóis faz a oração, vai pra sala e faz o dever”.  
- “Tem uma folha, ela passa pra gente e a gente faz, logo após tem um texto, aí a 
gente lê. Cada um lê uma escrita, um parágrafo [...] depois responde”.  
- “A de artes, a gente pintou e fez um monte de título de texto [...] De Português, 
a gente escreveu, respondeu e fez a leitura, e viu+ um monte de músicas [...] nos 
textos. Um dever lá que a tia passou pra nóis escrever, aí nóis coipiô lá no 
caderno, em um bucado de folhas [...] foi um texto bem grande” (ALUNO(A) 
7). 

Fonte: SANTOS, E. C, 2014. 
   

As experiências aqui descritas e analisadas revelam que há variadas formas de interação 

com a leitura e escrita no contexto de prática dos alunos colaboradores. São eventos de 

letramento movidos por diferentes propósitos sociais e circunscritas por diferentes formas de 

ação, materializados em diferentes e variados contextos. Além disso, esse conjunto de práticas 

sociais letradas, desenvolvidas nos diversos domínios sociais - públicos ou privados, informais 

ou institucionalizados - assumem significados culturais específicos para cada agente envolvido 

nessas práticas, refletindo em sua identidade leitora. 

 Na sequência, veremos quais as concepções de letramento subjazem o discurso da 

professora colaboradora e quais as implicações dessas concepções para a sua prática 

pedagógica. 

 

Concepção de letramento 
“O letramento eu acredito que ele é um processo, é uma construção. Você fala, assim, que “eles 

não estão letrados de nada”, eu vou desconsiderar tudo o que eles aprenderam. Mas aí eu acredito 
que eles estão em um processo de construção” (Professora Colaboradora).  

Trabalho pedagógico 
“Então, assim, quando eu estava em sala de aula de regência, a gente, no geral, procurava 
trabalhar o conteúdo de adjetivos com os meninos, questão de diferenciação de nomes próprios, 
de nomes comuns, os gêneros, né, também do substantivo” (Professora Colaboradora). 

Trabalho pedagógico 



 

 

1284 

�Nós utilizamos [...] jornais, revistas, panfletos, cartazes nos livros didáticos, livros também de 

histórias. Nós trabalhamos dessa forma� (Professora Colaboradora). 

Cultura e identidade 

�Ativamente, né. Eu sou afro-descente e meu avô ele viveu nessa comunidade até os 98 anos, 

faleceu no ano de 2012. Então, assim, eu trago não só que eu pude, né, aprender com ele, mas a 

gente tem buscado, dentro da lei, que hoje nos (foi) colocada que devemos trabalhar com esses 

alunos, e eu falo, a gente busca sempre esse trabalho, né, de conscientizar as crianças, voltando 

no aspecto da história, de valorizar a questão da identidade e também de resgate da nossa cultura, 

né. No ano de 2009, quando eu entrei na escola, pude desenvolver junto com a escola e outras 

colegas o projeto de capoeira, o projeto da catira. Então, assim, hoje não tanto quando nos outros 

anos porque a gente também requer também uma parceria, uma colaboração e, às vezes, a gente 

não tem isso. Então, assim, partindo daí, tem também aquela questão dos alunos que também 

não se aceitam, que não quer participar desse processo, e a gente respeita, mas, também, procura, 

né, esclarecer pra esses alunos a questão da necessidade do autoconhecimento, né: quem sou eu, 

de onde eu venho, quem são meus pais, né, até que ponto eu posso desprezar aquilo que eu não 

conheço� (Professora Colaboradora). 

Evento 1: Leitura de cartaz 

Professora: Pode fazer a leitura do cartaz, tá. Faz a leitura do cartaz [...]. 

Professora: [..] Pois é, aqui está todas as informações, que é o mosquito que transmite a dengue. 

Olha só! Onde é que fica esse mosquito?  

Alunos: água, lixo.  

Fonte: SANTOS, E. C, 2014. 

   

Ao analisar o discurso da professora colaboradora, foi possível perceber, em termos de 

teoria, uma sintonia com os referenciais sobre o letramento, porém, como evidencia certas ações 

e interações de sala de aula, a professora colaboradora ainda mantém uma postura tradicional 

de uso da língua(gem) e de ensino de língua materna, que a impossibilita, muitas vezes, 

materializar, na prática, as suas ações mencionadas discursivamente. 

 

5 Algumas considerações 

 

A análise dos dados permitiu, de modo particular, evidenciar a pluralidade e a 

heterogeneidade das práticas e eventos de letramento vivenciados pelos alunos além do 

domínio formal e institucionalizado da escola. As práticas sociais letradas relatadas pelos 

alunos colaboradores foram múltiplas. Ou seja, uma multiplicidade de práticas letradas 

vivenciadas em diversos domínios sociais ou esfera de circulação de textos, moldadas por 

diferentes e diversificadas práticas de letramento.  

  Conforme análise dos dados gerados em campo, pode-se constatar também que há na 

escola lócus de pesquisa tanto discursos ideológicos de letramento, responsáveis por moldar 

práticas heterogêneas de uso da leitura e da escrita, como discursos voltados para um enfoque 
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autônomo de letramento, responsáveis por moldar práticas de leitura e escrita centradas no 

ensino do código linguístico-alfabético, isto é, práticas que limitam o processo de ensino-

aprendizagem na medida em distanciam a ação pedagógica da prática social, do uso funcional, 

discursivo e interacional da língua(gem).  

  Em última instância, os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de 

articulação entre as práticas de leitura e de escrita processadas na escola, domínio formal e 

sistematizado, e os letramentos vernaculares vinculados à realidade social na qual os alunos 

estão inseridos. 
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PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES E A METAFICÇÃO EM A SUAVIDADE 

DO VENTO, DE CRITOVÃO TEZZA 

 
 

Jorge Alves SANTANA (UFG)1 
Leandro Alves da SILVA (UFG)2 

 

 

RESUMO: Aborda-se aqui o romance A Suavidade do vento (1991) do escritor 
Cristovão Tezza, em suas questões metaficcionais pós-modernas pertinentes à produção 
de subjetividades. Serão acompanhadas as estratégias estruturantes do narrador-autor, 
da protagonista, do leitor e de espacialidades criadores de uma rede na qual os espaços 
múltiplos e heterogêneos formam contextos de espelhamento entre mundo ficcional e 
factual; ao mesmo tempo, refletiremos sobre o campo literário no qual a obra está 
provisoriamente constituída. No âmbito das subjetividades possíveis, também se 
atentará para a arquetipia do peso e da leveza, das sombras e das luzes que constroem 
provisoriamente as tramas existenciais. 
 
Palavras-chaves: Cristovão Tezza. Metaficção. Espacialidades. Subjetividades.  
 

 

1. Metaficção e espacialidades literárias e subjetivas 

 

 Cristovão Tezza, escritor brasileiro contemporâneo, é professor da Universidade 

Federal de Paraná, na área de Letras, o que parece explicar sua preocupação em explorar 

temáticas linguísticas e estéticas na construção de suas narrativas literárias, que são 

predominantemente compostas por romances metaficcionais. Tais narrativas vão além 

do campo literário paranaense, recebendo diversos prêmios literários de âmbito 

nacional, inclusive o prestigioso Prêmio Jabuti, atualmente um dos mais representativos 

marcadores da excelência literária contemporânea.  

Uma das temáticas e tratamentos discursivos do autor diz respeito às reflexões 

sobre as estratégias de composição da obra literária inseridas na própria narrativa, seja 

de modo explícito ou implícito. Sobre esse caráter introspectivo da narrativa ficcional, 

teorizada pela canadense Linda Hutcheon (1980, 1990), Reichmann observa que: 
                                                           
1 Universidade Federal de Goiás, Docente do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, 
Goiânia, Brasil,  jorgeufg@bol.com.br. 
2 Universidade Federal de Goás, Discente do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, 
Goiânia, Brasil. androsilva@outlook.com. 
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A metaficção tende, sobretudo, a brincar com as possibilidades do 
significado e da forma, demonstrando uma intensa autoconsciência em 
relação à produção artística e ao papel a ser desempenhado pelo leitor 
que, convidado a adentrar tanto o espaço literário quanto o espaço 
evocado pelo romance, participa assim de sua produção. Alguns 
críticos argumentam que a arte pós-moderna não objetiva explorar a 
dificuldade, mas antes a impossibilidade de se impor um só 
significado ou uma só interpretação ao texto (2014, p. 01). 
 

 
Esse jogo de estratégias linguísticas ao criar possibilidades de atividade criativa 

para o leitor, não esconde a tradicional funcionalidade do narrador que disponibiliza e 

manipula as dinâmicas construtoras da narrativa ficcional. No entanto, como aponta 

Linda Hutcheon (1980), as articulações de tal narrador não são dadas no registro de uma 

narrativa realista, com ares naturalistas, como se o universo diegético surgisse e se 

mantivesse como um fenômeno da natureza, sem intervenção de questões históricas, 

sociais e políticas de contextos empíricos que dão base para a arquitetura montada por 

tal instância narrativa. Ao contrário da suposta lisura e neutralidade das ações e 

situações ficcionais, que são enredadas e dão o corpo da obra, mostra-se como ocorrem 

tais dinâmicas de engenharia de construção, o que aponta para situações de escolhas, de 

dúvidas em relação a essas escolhas e da provisoriedade e heterogeneidade nas quais o 

universo ficcional, ligado ao universo factual, pode ser recebido no ato das leituras 

diversas que o meio social estratificado propicia.  

 Aparentemente a fabulação da narrativa A suavidade do vento (1991), de 

Cristovão Tezza, aproxima-se daquelas narrativas literárias de compreensão imediata, 

devido a sua estruturação feita pela causalidade de ações, reações e situações que 

envolvem a vida cotidiana de um professor de Língua Portuguesa em uma anônima, 

pequena e provinciana cidade paranaense. Acompanhamos, via direção do narrador 

onisciente intruso, os dias de trabalho do professor Josilei Maria Matôzo em suas aulas 

rotineiras para um alunado com o qual supostamente não possui relações profundas de 

afeto positivo. Sua carreira de magistério parece se concretizar na superfície das 

relações possibilitadas pelo regimento escolar e pelo decoro afetivo que a rede 

educacional permite. Nosso protagonista é um professor adequado às convenções que a 

escola da pequena cidade permite: metódico, cumpridor das tarefas esperadas e com sua 
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subjetividade invisibilizada por contextos socioculturais regulatórios e cerceadores de 

comportamentos realmente heterogêneos e complexos que demonstram posturas 

subjetivas mais de acordo com a natureza de comportamentos humanos ativos. 

 O enredo segue a nos apresentar esse professor em suas relações com os 

variados segmentos sociais da pequena cidade: a moradia alugada e os insípidos 

contatos com o locador, as amizades de bar e de jogos, os tímidos contatos com os 

segmentos mais privilegiados, os acordos negativos com a gerência bancária, que lhe 

sustenta empréstimos financeiros em bases injustas, as predileções musicais por ritmos 

de rock eletrônico e progressivo da banda Pink Floyd. Ou seja, os dias passam-se 

aparentemente sem grandes tensões, pois a adequação negativa é forçosa e impediria o 

professor de se colocar questões conflituosas que poderiam deslocar naturalmente tais 

vivências. 

 Essa rostidade, identidade mantida por parâmetros fixos, continuaria sendo um 

dos registros demarcadores da narrativa, não fosse seu caráter metaficcional. Assim, 

vemos também os desdobramentos de um narrador que não se esconde no relato que 

faz. Ao contrário, somos chamados o tempo todo para acompanharmos a narrativa com 

atenção crítica e criativa, no sentido de questionarmos a suposta naturalidade e 

neutralidade política dos fatos. Tal narrador é construído na dinâmica da autoria. Ele se 

coloca como o autor visível de um texto que se mostra avesso à ordem superficial da 

estória contada. O aspecto da desconstrução parece ser um dos motores do romance que 

colocará a vida do pacato professor em outra ordem que não aquela convencional de 

certa matriz romanesca romântica e/ou realista. 

 Um dos elementos que marcam a metaficção pós-moderna é justamente esse 

desdobramento de níveis narrativos, como nos ensina Linda Hutcheon (1980). A estória 

é desdobrada no nível dos acontecimentos diegéticos e no nível da enunciação que 

demonstra os princípios, valores e crenças responsáveis pelo nível anterior. O que se 

conta, assim, está imbricado pela explicitação das estratégias usadas para moldar aquilo 

que se conta. Dessa forma, o narrador passa a ser um desdobramento especular do 

narrador elaborado pelo autor empírico, sendo que sua independência do universo 

factual é de natureza paradoxal, pois, ao mesmo tempo em que aponta para os dados 

imaginativos da ficção, também aponta para os dados que podem ser encontrados no 
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universo sociocultural histórico, sem que nisso haja necessária relações diretas de causa 

e efeito.  

 Vemos que nosso protagonista Josilei Maria Matôzo é um professor útil para a 

pequena cidade paranaense, mas que não é valorizado como pessoalidade complexa na 

rede de relações da cidade. O próprio professor tem consciência de que o único 

comportamento que sua rede social espera dele é único, previsível e fixado sem sua 

contribuição. No entanto, os espelhamentos da narrativa ficcional nos mostram que há 

mais camadas subjetivas nessa personagem do que a suposta narrativa linear nos quer 

fazer crer. 

 Quando o narrador se desdobra em narrador-autor, vemos que seu olhar crítico 

desmonta a ordem cotidiana vivida pelo professor quase anônimo que vive na pequena 

cidade provinciana. Por essa instância, descobrimos que a vida do professor faz parte de 

uma realidade maior, pois Josilei além de professor sem expressão sociocultural 

singular, também deseja ser escritor e, inclusive, possui um livro pronto que sonha em 

publicar para dar novo sentido a sua vida. E com grande interesse, acompanhamos as 

tentativas e vitórias que esse incipiente autor tem em publicar a sua obra, 

sintomaticamente intitulada A suavidade do vento. Por conta própria, paga a edição feita 

por uma editora de Curitiba e recebe dez exemplares para divulgar sua obra, além de 

uma entrevista feita a uma revista de circulação regional.  

Esta entrevista será o “pomo da discórdia” que abalará a calmaria insossa na 

qual a protagonista vive, pois nela, o entrevistado criará comportamentos que vão de 

encontro às convenções da pequena cidade. Por exemplo, em tal entrevista, ele diz que a 

população cultiva o hábito dos saraus, nos quais as leituras cultas demonstram o alto 

grau de educação da população. Essa população lerá tal entrevista e, não se 

reconhecendo nos retratos propostos pelo agora professor escritor, começa a considera-

lo uma persona non grata. Dessa forma, a ordem medíocre do contexto é obrigada a 

modificar-se, obrigando Matôzo a planejar uma mudança para Curitiba. No entanto, 

mesmo que tal mudança seja ensaiada pragmaticamente, pois o professor realmente 

viaja e vive alguns dias na capital paranaense, ela não se dá com sucesso, e ele volta ao 

interior e se reinstala no cotidiano que tentara desconstruir. 
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 Narrativa conservadora, não fosse o fato de vermos surgir os tais níveis 

narrativos que representam as variadas possibilidades de subjetivação pelas quais as 

personagens são construídas. Ficamos surpresos por saber que o mundo do professor 

Josilei Maria Matôzo está inserido em um livro que o narrador, também personagem, 

está escrevendo na forma de uma peça teatral, com prólogo, atos e descida de cortina. 

Essa peça teatral parece ser um construto que questiona algo maior: o campo literário. 

Essa é uma das reflexões mais instigantes da sociologia de Pierre Bordieu (1996). Aí, 

vemos as relações estabelecidas politicamente entre a fonte produtora da literatura, os 

objetos literários, as fontes receptoras e a valorização de tais produtos no âmbito sócio-

político.  

 A narrativa, nessa altura, deixa visível sua estrutura de modalidade diegética e 

linguística explícitas. Tanto narrador, narrador-autor, protagonista e leitor perspectivado 

pela ficção são dimensionados em uma dinâmica em que suas personalidades vão 

mudando e transformando a semiótica literária em semiótica aberta. Para isso, entre os 

vários elementos estruturais da narrativa, um elemento parece ser ressaltado: a 

espacialidade física que desdobrará as rostidades fixas em identidades transversais que 

demonstram a plasticidade da capacidade subjetiva naturalmente móvel. 

 Quanto à categoria da espacialidade, seja ficcional, factual e de estratégias 

linguísticas, é importante seguirmos uma reflexão teórica de base para compreendermos 

as riquezas de sentidos que tal romance pode nos oferecer. 

O espaço é de fato um dos dispositivos mais importantes nas engenharias de 

identidade e de subjetivações? São fenômenos naturais ou construídos em longas 

diacronias, carregando em sua constituição valores sociais, políticos e culturais dos 

quais, por vezes, sequer deles temos consciência? Pensamos que para compreender 

melhor os sentidos que conformam uma das rostidades centrais que A suavidade do 

vento nos propicia, seja necessário acompanharmos algumas reflexões sobre essa 

categoria de base que é a espacialidade com suas disposições em lugares, não lugares e 

correlatos. 

 Com implicações sócio-político-culturais, também abordamos a teorização que 

Michel Foucaut elabora sobre o tema. De uma pequena, porém intensa conferência 

publicada no ano da morte do pensador, intitulada Outros espaços (2001), 
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acompanhamos uma pequena e vibrante taxionomia, paradoxalmente flexível, da 

espacialidade que também funciona como um operador analítico que poderemos usar no 

estudo de nossa obra em questão. 

 Foucault parece continuar o seu trabalho de arqueologia que é movido pela 

preocupação em compreender a gênese de teias teóricas, conceitos, construtos 

institucionais, grades disciplinares e afins. Aqui, sua preocupação é a distinção de uma 

cronotopia da espacialidade. Inicia por demonstrar que noção de espaço, que até a Idade 

Média apresentava uma rígida estrutura hierarquizada, foi dessacralizada de seus 

valores predominantemente teológicos, na consolidação das perspectivas renascentistas. 

No entanto, tal laicização do espaço, deu-se mais no planto teórico do que prático. Essa 

desconstrução de valores tradicionais – religiosos e aristocráticos, segundo o autor, é 

um projeto de avanços científicos e acadêmicos que ainda está em curso mesmo na 

contemporaneidade.  

 Tal processo de compreensão lógica e social do espaço, para Foucault, evolui de 

uma perspectiva fechada para a relacional. Assim, a noção de espaço sai do contexto de 

uma definida localização – o espaço unitário, coeso e fechado -, para o contexto da 

extensão – aquele espaço marcado por um referencial localizado em uma rede de 

possibilidades de movimento –, até chegar ao contexto da posição – aquele contexto do 

espaço visto como posicionamento, no qual o aspecto relacional de seres, coisas e 

situações são mais marcados pelo aspecto da relação do que pela substância geográfica 

ou pelo movimento individualização que territorializa determinada espacialidade. 

 Das possibilidades do espaço marcado de modo provisório pela posição, 

teríamos aqueles conhecidos como: os posicionamentos de passagem, os de parada 

provisória e aqueles de repouso. Esses espaços de posicionamento, por mais que possam 

ser fugidios em suas configurações pragmáticas, podem ser compreendidos, descritos, 

explicados e analisados por instrumentais quantitativos e qualitativos, como quaisquer 

outros métodos das ciências humanas e sociais.  

 De modo sintético, tais teorizações sobre espacialidade e suas classificações 

parecem ser moldadas pela bipolarização das condições em que se teria o sujeito capaz 

de movimentar-se de modo mais ativo e aquelas que definem previamente os mapas de 

ação possível. Junta-se a isso, indicações de que tais bipolarizações movem-se no 
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sentido da influência recíproca dos espaços que  também podem ser configurados sob 

entrecruzamentos variados. Mesmo com redes conceituais particulares e de solos 

epistêmicos, por vezes, diferentes. As teorias abordadas dialogam quanto às vários 

temas. Entre eles, destacaremos a funcionalidade exercida por espacialidades 

provisórias, processuais e abertas para compreendermos melhor alguns aspectos da   

construção de rostidade, conceito que abordarmos de modo esparso anteriormente,  nas 

formações discursivas que compõe A suavidade do vento. 

 Refletíamos anteriormente, sobre o conceito de rostidade como a possibilidade 

de identidade cujas características seriam limitadas e fixadas por determinantes 

variadas. Assim, é útil acompanharmos de modo conceitual como tal realidade se daria. 

Gilles Deleuze e Félix Guattari elaboram o conceito de rostidade. Para eles: 

 

Uma criança, uma mulher, uma mãe de família, um homem, um pai, 
um chefe, um professor primário, um policial, não falam uma língua 
em geral, mas uma língua cujos traços significantes são indexados nos 
traços de rostidade específicos. Os rostos não são primeiramente 
individuais, eles definem zonas de frequência ou de probabilidade, 
delimitam um campo que neutraliza antecipadamente as expressões e 
conexões rebeldes às significações conformes (Deleuze; Guattari, 
1996, p. 32). 

 

            O conceito de rostidade supõe, então, um campo de identidade criado na relação 

de causalidade entre espaço e subjetividade fixada. Ou seja, de acordo com as 

qualidades pré-fixadas de modo histórico dos espaços nos quais os sujeitos estão 

inseridos, formam-se as cartografias das pessoas que ali se locomovem, atuam e 

constroem seus esquemas comportamentais e de vida. Rostidade, nesse sentido estaria 

ligada de modo fixo aos sentidos que estão ancorados por toda uma disposição política 

de existencialidade, funcionalidade e possibilidades relacionais inscritas em formações 

discursivas que transmitem, de modo cotidiano, sinais de construtos aparentemente 

naturalizados pelas convenções e hábitos. 

              Teríamos, quando pensamos em espaços pré-construídos e que deles o sujeito 

conformado por vezes não tem consciência, um construto identitário semelhante àquele 

denominado por Stuart Hall por ambiência do sujeito iluminista. Para ele: 
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O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa 
humana como indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das 
capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo “centro” 

consistia num núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o 
sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda permanecendo 
essencialmente o mesmo – contínuo ou “idêntico” a ele – ao longo da 
existência do indivíduo (Hall, 2001, p. 10-11). 
 

                 Ao lado de outras categorizações mais abertas da individualidade propostas 

por Hall, percebemos que esse primeira categoria parece dominar uma forte tendência 

de se pensar a temática ainda mesmo em nossas épocas de desdobramentos das 

epistemes da Pós-modernidade. 

              Essa perspectiva da identidade fechada em si mesma, dada pela condição do 

sujeito iluminista também pode ser vista como um dado construído pela dimensão 

espacial também vista como realidade fechada. Porém, quando presenciamos a 

arquitetura transparente, dada pela metaficção pós-moderna, e movente da narrativa, 

vemos como os deslocamentos ocorrem e modificam as realidades dadas. Exemplo 

disso é como Cristovão Tezza nos descreve melancolicamente a cidade e o quarto de 

josilei Maria Matôzo:  

 

A cidade é horrível. Não só pelo barro vermelho, que de um jeito ou 
outro emporcalha tudo, por dentro e por fora, na lama ou no pó, mas 
por não ser exatamente uma cidade: é antes uma parada de ônibus com 
dez ou quinze anos de idade que de repente inchou, amontoando casas 
e prédios e fachadas sem história, gosto, cor ou arquitetura. Uma 
provisoriedade desesperada, deselegante e grossa, aqui e ali ostensiva, 
às vezes se fazendo em castelos de mármore, plástico, fórmica e anões 
de jardim; ou um chafariz entupido; ou numa estação rodoviária 
despejando miseráveis, uma pobreza fétida, mais suja ainda, de sacos 
e filhos e galinhas à mão; ou na quermesse do padre; ou nos dentes de 
ouro; ou... Não; meu amigo, que é delicado, não poderia olhar para 
nada disso. Melhor correr para casa, à luz do sol e debaixo de um céu 
verdadeiramente monumental – aquele azul, sim, dava gosto, e só ele 
(1991, p. 16). 

        

               Quem é o tal amigo delicado? Trata-se apenas do tímido e recluso professor 

movido pelos sonhos que a grandeza da escrita literária poderia lhe trazer? A cidade não 

o representa e é recusada como formação discursiva identitária única. Talvez a 

capacidade inventiva, imaginativa e construtora de mundos utópicos é que mais valide a 
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dinâmica da vida do professor adequado forçosamente a uma vida que considera 

melhor, justamente porque lhe tolhe os horizontes libertários. 

              Outra espacialidade que lhe limitas as ações é a do seu espaço doméstico. Ali, 

mesmo acalentado pelas músicas de que gosta e pela terapia do exercício de pintura que 

baseia seu instinto de transformação subjetiva constante, vemos que os limites físicos 

são exasperantes e determinadores da angústia constante: 

 

O local em que ele vivia também era incompleto. Sobre quatro 
paredes brutas nascidas à beira da rua erguia-se um segundo andar 
imprevisto, com uma escada nua de concreto inventada por fora, como 
ultimo recurso, atravessando uma janela inferior – e não há corrimão. 
De modo que, junto à escada, sobem as marcas de mãos medrosas na 
parede originalmente branca, até a porta lá em cima. Naquele patamar 
incerto, meu amigo vasculha o bolso com a mão direita (enquanto a 
esquerda sustenta o material da escola e o jornal) – de longe é um 
pêndulo ao contrário -, encontra a chave e entra no apartamento (1991, 
pp. 16-17). 

 
 
               Tanto a cidade interiorana quanto o quarto limitador funcionam como 

espacialidade que impedem o protagonista de realizar seus desejos confessos apenas a si 

mesmo e em sua obra literária, publicada com todos os seus esforços possíveis. No 

entanto, mesmo com essa publicação concretizada, seus conflitos pessoais e sociais não 

são resolvidos. Seu objetivo maior que seria o de atingir uma espécie de “ponto ótimo” 

vivencial não é atingido quando o acompanhamos preso aos limites dessa espacialidade 

do que seria o nível narrativo principal. No entanto, como já mencionamos, esse nível 

narrativo está encaixado ou espelhado na narrativa do narrador-autor, além da formação 

das espacialidades que são relacionais e não de posicionalidades fechadas. Nesse nível 

as dimensões são outras, pois o que seria a narrativa central transforma-se em alegoria 

sobre algo maior do que a insipidez da vida professoral do protagonista na cidadezinha 

provisória e no quarto asfixiador.  

             Da espacialidade radicalmente disposta em sua fixidez geográfica e de 

insatisfação pessoal, o aspecto relacional, apontado na síntese que fizemos das reflexões 

de Foucault (1994), segue seu curso. Inclusive, ao lado desse campo espacial histórico e 

político, junta-se a ideia do campo literário em si, apontado por Bordieu (2001). Mais 

que a história de um insatisfeito professor provinciano, a alegoria disposta por Cristovão 
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Tezza, parece apontar para a situação de um profissional, essencial à constituição social, 

desejar enriquecer o seu horizonte estrutural e funcional. Mais que dar aulas de Língua 

Portuguesa, o professor pensa em consolidar seu repertório de leitura e refletir sobre 

como tal repertório pode repercutir em sua vida, quando ele se torna um leitor ativo e 

crítico capaz até mesmo de produzir sua própria literatura.  

             Desta forma, os anseios do professor Matôzo são encampados pelo narrador-

autor da narrativa que, por sua vez, parecem ser encampados pelo autor empírico, que é 

Tezza. Diversos níveis de enunciação que problematizam particularmente a atuação do 

profissional que é o professor, capaz de deslocar sua rotina de ensino nas ações de 

pesquisa e de criação literária e crítica, demonstram como a metaficção pós-moderna é 

capaz de representar contextos complexos. 

              A alegoria dos espaços geográficos sufocadores e destrutivos é ampliada pela 

realidade do campo literário, espaço linguístico este em que relações de poder são 

dispostas de modo no qual, por vezes, os atores do processo não são capazes de 

desenvolverem a consciência de tal processo e nem terem controle sobre ele. O que 

ocorre, em nossos meios acadêmicos, quando um professor da área de Letras exercita a 

escrita literária? Como será a recepção de sua obra quando aí são colocadas indagações 

a respeito do valor do magistério entre quatro paredes e do magistério que dialoga com 

as variedades discursivas disponíveis em seu meio, particularmente com as formações 

discursivas artísticas e críticas que podem ser dispostas para questionar as próprias 

práticas do campo literário, e discursivo em geral, que é formado de modo conservador? 

            A narrativa metaficcional nos coloca muitas perguntas sobre os valores que 

representa e propaga. Longe de nos dar respostas positivas e finais, permite que o fluxo 

das dúvidas siga sua inconstância natural. Paradoxalmente o caráter íntegro da 

fabulação segue ao lado do caráter provisório dos encaixes narrativos, das alegorias e do 

desvelamento das lisuras conservadoras das situações construídas. Tal paradoxo 

também se mostra na constituição atípica de subjetividades produzidas do modo 

inclusivo de suas contradições, tais como em contextos de leveza e de dureza, de 

sombra e de luz, como acompanharemos no tópico seguinte. 
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2. Arquetipia: valores existenciais e vivências complexas 
 

Italo Calvino em sua obra Seis propostas para o novo milênio (2010) deslancha 

uma discussão sobre a leveza e o peso na escrita. Ele trata como qualidade a leveza que 

consegue retirar o peso da narrativa e da linguagem, possibilitando o leitor e o escritor 

compreenderem melhor os enfrentamentos que vivemos no mundo real. Como escritor, 

ele traz suas experiências para nos contar que quando jovem o mundo parecia-lhe 

petrificado, como se estivesse ficado na mira do olhar inescapável e inexorável da 

Medusa. A partir disso, ele induz sua análise através das imagens mitológicas na 

tentativa de compreender esta sua inquietação. 

O autor vai até Perseu, herói que fora o único capaz de derrotar Medusa, 

decepando-a. Perseu utiliza sandálias aladas para voar, sustentando-se naquilo que é 

mais leve que nuvens e vento. Consegue superar o poder, até então inescapável, de 

Medusa por usar o espelho de seu escudo como forma de não dirigir seu olhar 

diretamente aos olhos dela. Com isso ele corta-lhe a cabeça, mas não a abandona, leva 

consigo em um saco para que em momentos extremos a utilize para vencer seus 

inimigos. Esta atitude, como aponta o crítico, é de uma aparente gentileza inesperada 

por vir daquele quem matou Medusa. Calvino, para explanar sobre essa ação 

inesperada, lança mão da obra Metamorfoses, de Públio Ovídio Naso; onde em alguns 

versos encontramos Perseu vencendo um monstro marinho a golpes de espada e 

libertando Andrômeda. Após essa batalha, tendo que lavar o sangue da besta em suas 

mãos, ele faz uma espécie de ninho com folhas e algas para resguardar a cabeça de 

Medusa do destrato que a dureza das pedras ou areia do litoral poderiam lhe fazer.  

Calvino, na tentativa de não interpretar o mito, mas de apreender os polos 

opostos presentes nas ações de Perseu, recorre ao Piccolo testamento, de Eugenio 

Montale, que traz cenas apocalípticas e pequenos traços luminosos que contrariam a 

escuridão catastrófica. Por se tratar de polos tão oposto ele indaga: “Mas como podemos 

esperar salvar-nos naquilo que há de mais frágil?” (CALVINO, 2010, p.18). 

Como essas duas clássicas cenas mitológicas, Calvino propõe, como resposta a 

esta pergunta, uma nova maneira de lidar com a dureza da vida moderna por meio da 

verdadeira gentileza necessária em um herói; sendo essa dureza representada por 

monstros ou o ambiente que melindra o ser. Assim entendemos que, como o clássico 
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herói da mitologia, que age de maneira harmônica, não temos apenas a força a nossa 

disposição, mas também podemos lançar mão da leveza diante de situações singulares.     

Por isso, Calvino sugere que devemos enxergar os confrontos com outro olhar, 

da mesma forma como Perseu utiliza suas sandálias para se mover ao encontro de novos 

lugares. O que parece primeiramente uma fuga de realidade, na verdade, é um convite 

para revermos nosso ponto de observação daquilo que nos parece demasiado sólido para 

se absorver. E a partir disso, o autor traz a Literatura como uma forma de revermos 

nosso olhar, pois ao longo da história ela faz sua jornada por dois caminhos: por um ela 

faz da linguagem uma qualidade sem peso que contribui para flutuarmos sobre as coisas 

como nuvens; por outra, utiliza a linguagem agregando solidez a realidade, tornando-a 

mais palpável.  

O autor, então, indica que essa leveza, qual Perseu possui, pode ser comparada 

às doutrinas (filosóficas ou científicas), tanto também ao processo da escrita (literatura) 

que como subterfúgio cria modos (leveza) para se encarar o mundo. Ele ainda ressalta 

que essa leveza é algo imprevisto e por isso se torna característica de uma nova época, a 

moderna, em que os indivíduos já não podem mais se tornarem rígidos como 

automóveis enferrujados, fixos em pensamentos e ações que são ditas como seguras. A 

modernidade traga o homem para um novo tempo que flui rápido Com isso ele nos 

alerta sobre o extremo da leveza, a frivolidade, pois assim como o movimento leve é 

capaz de penetrar por meio do pensamento ele também torna frívolo e disperso, sem 

ação/movimento, os indivíduos. 

Percebemos que o conceito de leveza sugerido por Italo Calvino indica a 

literatura como função existencial. Com ela podemos encontrar a leveza para superar o 

peso do viver, ao passo que também torna disperso o indivíduo que ulula na atmosfera 

do pensamento por abrir mão do enfrentamento, fugindo da realidade. Essa presença de 

polos opostos nos remete a estrutura arquetípica que Carl Gustav Jung (2000) 

demonstrou no estudo de sua psicanálise analítica. O arquétipo, para Jung, são formas 

primordiais que existem no profundo de nossa psique, o inconsciente coletivo. E 

remonta os mitos que existem desde os primórdios da existência do ser humano; seja 

qual for o povo a qual pertença, o arquétipo pode ser percebido por comportamentos 
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externos que se reúnem em torno de experiências básicas/universais da vida, a exemplo, 

o nascimento, amadurecimento e morte. 

O arquétipo é comumente representado por uma figura que abarca a 

multiplicidade do humano por meio da ambivalência, uma vez que essa característica 

faz parte da estrutura do mesmo. Vejamos no arquétipo da Sombra que é definida como 

aquilo que qualquer indivíduo não deseja enxergar em si mesmo. Ou seja, o inferior, 

negativo, em outras palavras, qualquer aspecto que represente alguma característica que 

faça a pessoa sentir-se exposto por ser incompatível com os padrões sociais e morais.  

A Sombra, em sua ambivalência, possui uma representação obscura, qual 

esclarecemos a pouco, e também a numinosa, efeito dinâmico qual possibilita o 

indivíduo encarar sua obscuridade e incorpora-las a sua realidade. Jung alertou que a 

Sombra não poderia ser reprimida e isolada de nosso conhecimento (consciência), sendo 

que dessa forma ela não poderia ser harmonizada; o que acarreta na projeção, quando o 

sujeito não a reconhece em si, mas nos outros, atacando-os de alguma forma. Um 

exemplo clássico e recente de projeção da Sombra é Hitler que ao caçar e matar judeus e 

seus descendentes, procurou ascender os germânicos como raça superior, sendo que ele 

próprio era descendente de judeu. 

Ao o psicanalista usar o termo “harmonizar”, sugere que os opostos do ser 

humano sejam compreendidos (conscientizados) como uma totalidade, pois cada 

indivíduo em seu desenvolvimento não é perpassado por apenas uma orientação; ele faz 

parte de uma cultura inserida e composta por diversos segmentos: político, econômico, 

social, familiar entre outros. 

Aqui encontramos o entroncamento das teorias de Calvino e Jung. Ao passo que 

o primeiro indica que o leitor e escritor lidem com a solidez da vida por meio da leveza 

que a literatura oferece ao encontrarem outras maneiras de reverem a realidade; o 

segundo ressalta que o ser humano através de sua numinosidade é capaz de harmonizar 

seus aspectos sombrios, inerentes a todos nós. Com isso, propomos a hipótese de que a 

leveza como uma característica encontrada na numinosidade do arquétipo Sombra tenha 

auxiliado a personagem Matôzo, em A suavidade e o vento (1991) a se desenvolver e 

perceber outras possibilidades no enfrentamento das adversidades, da solidez. 
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Vemos como possível essa hipótese por vê-la presente na história vivida por 

Josilei Maria. Ele é um personagem em destaque por não se apresentar de maneira 

unificada, o que nos possibilita compreendê-lo multifacetado e complexo, ou seja, 

humano. Ele leciona aulas de Português na cidade onde mora, como apontamos 

anteriormente. Sabemos apenas que esta cidadezinha está situada no interior do Paraná 

próxima da cidade de Foz do Iguaçu. Não sabemos muito do seu passado, a não ser que 

mora nessa cidade há quase oito anos, quais cinco desses anos investiu tudo de si na 

criação de um livro, também intitulado A Suavidade do Vento. Ao concluir sua obra, se 

imagina um escritor de grande repercussão, deslumbrando-se com uma visão gerada por 

concepções que aspira a si mesmo. 

Embora com considerada intelectualidade, é bastante deslocado e tímido, 

encontrando refúgio no vício em jogos, cigarro e bebidas; encontra na escrita, na leitura 

e na música alento para sua solidão.  

Matôzo publica seu livro e o assina como J. Mattoso, numa tentativa de rebatizá-

lo com um novo nome para viver todos os grandes intentos que deseja. Ao ceder uma 

entrevista a um jornal suspeito chamado “Sul”, conta que o J é de Jordan e que em breve 

se mudará para capital. O professor, seguindo a entrevista com seu deslumbre, usa um 

discurso de típico intelectual modesto e recém-descoberto, mas quando publicada o 

jornal opina de maneira inesperada para Matôzo. Na entrevista ele é mostrado como um 

homem que não aparenta condizer com os fatos que conta, pois mente sobre os valores 

da primeira tiragem do livro, também inventa uma rotina intelectual entre alguns 

moradores da pequena cidade e ainda diz já estar escrevendo outro romance.  

Dessa forma a visão que todos têm dele é comprometida e, a partir disso, sente-

se bastante envergonhado. Ainda na tentativa de fazer valer seu esforço como escritor, 

viaja para Curitiba à procura de um emprego e um de um novo começo. Mas ao 

perceber o descrédito da editora com seu trabalho torna esse esforço inócuo, o que o 

obriga a retornar ao interior. Para enfrentar todos de sua cidade publica uma carta pela 

editora dizendo que nunca escreveu a tal obra e que tudo não passou de um engano do 

seu nome com o do autor, pelos nomes serem bastante similares: Josilei Maria Matôzo e 

J. Mattozo.  



 

 

1301 

Nosso protagonista se deixa levar na banalidade de sua vida, como um vento o 

soprasse para lugares onde não o deixa satisfeito. Ele acaba por se agarrar a vícios e a 

uma imagem falsa de si mesmo, na tentativa de se manter mais firme diante das durezas 

que encontra. Porém, essas tentativas se tornam ineficazes para atingir aquilo que 

deseja. Um dos exemplos é a sua insatisfação no trabalho. Ele vê suas próprias aulas 

como tediosas e repetitivas, como ele mesmo diz: “Minha aula é um tédio, o pior dos 

tédios, o tédio gramatical.” (TEZZA, 1991, p.7). Mesmo seus alunos lhe dizendo o 

contrário, ele acaba por acreditar que não é um bom professor, com a justificativa que 

não leciona da forma como deseja, ou da forma que espera que elas sejam. E o narrador 

questiona: “Quando daria a sua verdadeira aula? Quando abriria os braços para 

ensinar o que realmente importa?” (TEZZA, 1991. p.7). 

Ao visitarmos a realidade de Matôzo percebemos que ele vive a dura realidade 

de uma coletividade: um professor que não se sente reconhecido profissionalmente e 

que faz parte de um grande sistema econômico/cultural, qual não se vê capaz de 

sobrepor. A incapacidade e o não reconhecimento fazem-no reagir de maneira quase 

megalomaníaca em seus pensamentos: se imaginando escritor de uma importante coluna 

sobre gramática no jornal local; isso cria em sua cabeça situações onde os moradores da 

cidade o parabenizam por sua intelectualidade e seus alunos elogiam com entusiasmo 

sua obra, mesmo quando ela ainda não havia sido lançada. 

Pode-se ver que a Sombra está constelada nas ações do personagem. Inclusive o 

arquétipo está projetado em algumas outras personagens, como seu aluno Marquinhos; 

um garoto que mesmo novo se arrisca a escrever poesia e ainda não parece ter 

dificuldade em expor seus poemas em busca de opiniões que o ajude a aprimorar a 

escrita. O fato de seu aluno ser jovem e já escrever algo complexo como poesia, e não 

parecer sentir-se ameaçado ao se expor, traz à tona opostos que o professor não enxerga 

em si mesmo. Uma vez que, Matôzo vê seu tempo, juventude, desperdiçada entre 

desinteressantes aulas dadas no colégio e jogos acompanhados de bebida e mesmo 

tendo escrito um romance não arrisca mostrar a seus próximos por ter medo de sua obra 

não ser aprovada. 

Quando Matôzo percebe que tem aplicado seus esforços nas ações que não 

condizem com sua realidade e nas possibilidades que estão a sua disposição, ou seja, 
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conclui que tem agido de maneira bastante dura e exigente consigo mesmo, percebe que 

pode conseguir o que deseja pela suavidade. Ele retorna ao interior, procura limpar sua 

casa que sempre esteve desorganizada e repleta de caixas de livros nunca esvaziadas, 

investe na possibilidade de escrever uma coluna no jornal local, aproveita os novos 

planos para as aulas do 2º Grau que o diretor oferece a ele e vai ao encontro dos seus 

amigos e próximos para dizer que está de volta para ficar.  

O interessante é pensar que como escritor e leitor, Matôzo esteve sempre 

disposto a recorrer à literatura para expurgar sua insatisfação atual na busca de viver 

uma catarse pela sua obra preferida, A paixão segundo G.H., de Clarice Lispector, e de 

vislumbrar possibilidades para um futuro melhor através de leituras do milenar livro 

filosófico chinês, o I Ching (O livro das mutações). O que reafirma a proposta da leveza 

feita por Italo Calvino, tanto também possibilita apreender o que Carl Gustav Jung diz 

sobre o indivíduo reavaliar aquilo que é leve e pesado na vida por meio da compreensão 

do que é sombrio e numinoso em si mesmo e na sua vida. 

Dessa forma, concluímos que A suavidade do vento é uma narrativa literária 

construída com estratégias da metaficção pós-modernista. Particularmente no que diz 

respeito aos aspectos de espacialidade e de suas influências na formação de variadas 

subjetivações possíveis, sem o estancamento na condição de identidades fixadas 

aprioristicamente e de modo essencialista. Tanto os níveis narrativos como as 

perspectivas do autor empírico, do narrador, do narrador-autor, do protagonista e do 

leitor perspectivado pela ficção criam condições para o estabelecimento de uma 

complexidade semântica literária que flexibiliza e fomenta os deslocamentos de leituras 

que têm poder inconteste de intervenção estética, política e social.  
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PROYECTO MAGENDE: ENSEÑANZA DE LA LENGUA MATERNA PARA 

EXTRANJEROS A TRAVÉS DE LITERATURA PROPIA DE LA REGIÓN 

 
 

Oscar Jhony VILLA RAMIREZ (UFMT)1 
Carolina Fernanda GARTNER RESTREPO (UFMT)2 

 
 
RESUMO: A maioria dos métodos utilizados para o ensino do Espanhol como Língua 
Estrangeira (ELE) é de origem espanhola, é por isto que a cada vez, se faz imperativa a 
necessidade de utilizar um material autêntico, próximo e de fácil manobro para docentes e 
discentes. Uma nova perspectiva sobre como integrar de maneira adequada a literatura própria 
de uma região específica com o ensino de nossa língua materna para estudantes estrangeiros é 
mostrada com o projeto “MAGENDE”, que procura elaborar um material legítimo a partir de 
textos genuinamente produzidas no mesmo contexto de aprendizagem.  
 
Palavras chave: Línguas. Literatura. Educação. Espanhol. Material. 
 
 
1 Libros – métodos de ELE 

 

La enseñanza del Español como Lengua Extranjera ha venido viviendo un proceso de 

actualización y de apertura de fronteras. A partir de la TIC’s, por ejemplo, aparecen artículos 

y videos en internet que evidencian la gran riqueza de un idioma cuya enseñanza no puede ser 

reducida a un espacio geográfico o cultural. Este es el caso del video Qué difícil es hablar el 

español, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=Xyp7xt-ygy0, donde son 

mostradas numerosas variaciones entre el español caribeño, el español de España y el español 

de algunos países del sur. La mayoría de los libros que conocemos para la enseñanza de ELE 

son de origen español; afirmación que sería completamente valedera si el caso estuviera 

planteado en tierras españolas. Colombia, un país donde el idioma oficial es el español sin 

contar algunas lenguas reconocidas como oficiales en el territorio de sus grupos étnicos, 

donde existen más de 60 lenguas indígenas, más de 7 acentos reconocidos culturalmente, y 

numerosas universidades dedicadas a la formación de docentes en lenguas modernas, 
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ovillaramirez@gmail.com.  
2 Carolina Fernanda Gartner Restrepo, Universidad Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Brasil. E-mail: 
carofegar@hotmail.com. 
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filología, literatura, lingüística y sus afines, no puede estar restringido al uso de métodos 

provenientes de un solo contexto de habla. 

Colombia ha venido creciendo e impulsándose en cuanto a la enseñanza de ELE. En la 

región central del país y en una de las universidades donde uno de los programas de pregrado 

con más estudiantes es la Licenciatura en Lenguas Modernas, cada semestre llegan varios 

estudiantes extranjeros con el deseo de mejorar su desempeño en la lengua de Cervantes, 

lengua que es también la de Cortázar, la de García Márquez, la de Rulfo o la de Vergas Llosa. 

La Universidad de Caldas impulsa sus programas de intercambio estudiantil al mismo tiempo 

que envía profesores a otros países para cumplir con la misma misión de enseñar español.  

Los métodos usados frecuentemente en el contexto de ELE proponen temas gramaticales, 

fonéticos, culturales, ortográficos, lexicales, propios de todos los libros de su tipo. 

Generalmente divididos en libro para el alumno, cuaderno de ejercicios, Cd o Dvd y guía 

pedagógica, estos libros son adquiridos en casas editoriales especializadas en la venta de 

métodos pedagógicos para la enseñanza de idiomas.  

Las diferencias léxicas y sintácticas entre los diferentes países hispanohablantes son 

reconocidas a nivel mundial. En el continente americano podríamos marcar el voseo 

característico de Argentina, Paraguay, Uruguay y América Central. En Latinoamérica se usa 

frecuentemente "ustedes" – vosotros en España - , sin importar si se trata de un trato de 

confianza o de respeto. En América el fonema /s/ representa s, z o c, mientras que en España 

/θ/ corresponde a las grafías c y z. en Latinoamérica se dice: “llegué a las 4”, en España se 

daría preferencia al tiempo compuesto: “He llegado a las 4”. En América decimos papa, 

computador, celular, media y en forma generalizada decimos carro; en España se hablaría de 

patata, ordenador, móvil, calcetín y coche. 

Dentro de la historia de la enseñanza y aprendizaje de los idiomas, muchas han sido 

las perspectivas a considerar: calidad, pertinencia, eficacia, entre otras. Creemos que se hace 

necesario ahora dar una mirada dentro del contexto que actualmente vivimos y donde es 

necesario sacar el mayor provecho de los procesos de globalización y de interacción socio-

cultural. 

 

El advenimiento de las democracias en Europa inicia un cambio educativo 
implícito en esta realidad política, con importantísimas consecuencias 
sociales: los ciudadanos tienen todos igual derecho a la educación, 
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especialmente porque la consecuencia de una buena educación es la 
condición indispensable para el logro de una mayor igualdad social. 
Naturalmente la igualdad de oportunidades en el sistema educativo exige el 
establecimiento de condiciones previas, igualmente si aquel va a acoger a un 
gran número de ciudadanos. Entre esas condiciones cabe la necesidad de 
fijar o definir qué se debe enseñar (objetivos docentes). (SÁNCHEZ, 1993, 
p. 24).  

 

Las coyunturas actuales exigen apropiación de mudanzas pedagógicas por parte de 

docentes y de discentes puestas al servicio de la comunidad. De allí que el material que los 

paisajes propios de enseñanza produzcan una reflexión creativa que lleva a nuevas propuestas 

como el proyecto MAGENDE. 

  

2 Magende 

 

Dentro de las consideraciones que acabamos de hacer de manera muy breve surge la 

necesidad de pensar la enseñanza de un idioma como un juego dinámico donde todos los 

integrantes del proceso seamos ganadores en cada contexto. 

MAGENDE, o “mi gente” en idioma palenquero – uno de los dialectos de origen africano 

propio de la región norte del país en el departamento de Bolívar- es un proyecto de enseñanza 

de ELE a partir de un material auténtico creado dentro del contexto rural-urbano por los 

estudiantes de instituciones educativas de enseñanza media de los municipio de Villamaría y 

Manizales (Caldas).  

Esta idea surgió de la preocupación de diseñar documentos para la explotación 

pedagógica dentro del contexto auténtico en el que los estudiantes de otros países vienen a 

aprender español. ¿Qué significa esto? Documentos (audiovisuales y principalmente escritos) 

servirán de apoyo para este proceso. A partir de cuentos, novelas, mitos, fábulas, poemas, 

leyendas y narraciones libres creadas por los estudiantes de la Institución Educativa Pío XII 

en el municipio de Villamaría Caldas y por la comunidad adscrita a esta institución, los 

alumnos extranjeros que llegan tendrán contacto con material creado dentro de ese propio 

contexto. Libros con olor a café, cartillas con sabor a maíz fresco, cd’s de color cañaduzal y 

cuadernos con textura de pliegues montañosos, acompañarán ese proceso de aprendizaje. La 

dinámica con la cultura cotidiana es el pilar de este encuentro, ya que: 
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El propósito de aprender lenguas foráneas es compuesto. Por un lado la meta 
utilitaria de entender otro lenguaje a través de la audición y la lectura y la 
posibilidad de expresarse uno mismo con cierto grado de fluidez en forma 
verbal y escrita. Por otro lado, introducir a los estudiantes en el carácter, 
costumbres, tradiciones, literatura, cultura, geografía e historia de las 
personas que hablan el lenguaje. (MIRANDA, 2014, p. 20) 

 

El proceso de observación realizado permitió establecer que el trabajo realizado en 

compañía de los demás integrantes de la comunidad es igualmente necesario. Así, padres de 

familia, docentes, estudiantes, y demás miembros de la comunidad académica hacen un 

esfuerzo por colaborar. La novedad de este proyecto está centrada en ser un insumo salido de 

la propia comunidad de hablantes nativos y dentro del mismo contexto donde los estudiantes 

que llegan están mejorando su nivel en la lengua extranjera que ellos van a estudiar en esa 

región de Colombia. Así como habla Sánchez: “El profesor en su práctica diaria, no necesita tanto 

del contenido como de la manera […]. En realidad, el profesor en razón de su trabajo y el modo como 

éste se desarrolla, necesita más del cómo que del qué” (1993, p. 71). 

 

3 Literatura propia de la región 

 

Desde ciertos puntos de vista el concepto de literatura regional ha sido objeto de 

diversas discusiones. Su importancia en el ámbito nacional, sus elementos constitutivos y 

características, las condiciones para llamar un libro o un autor de “regional”, apaciguan ahora 

sus diferencias para ponerse al servicio de una literatura regional utilizada como material 

pedagógico. Cuando la lengua vuelve para sí y es recreada su ejercicio hace que todo el 

conjunto de procesos que ella mueve sean eficaces en el desarrollo de cualquier tarea. 

La literatura vehicula significados sin número que pueden originar desde pequeñas preguntas 

hasta profundos debates en el aula de ELE. La expresión desde el punto de vista particular de 

cada estudiante enriquece el proceso y dinamiza los contenidos; todo esto en el mismo 

contexto produce una apertura de oportunidades entre los varios ejes estudiante – texto – 

contexto. 

De una manera ecléctica el texto literario, estando sumergido en su propio contexto, 

estará al servicio de ELE. Se ha reconocido que algunas veces el uso de la literatura dentro de 

la enseñanza de un segundo idioma ha causado algunas incomodidades o dificultades, sin 

embargo ella pueden ser manejadas llegando hasta el punto de motivar a los estudiantes que 
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más gustan de los retos; la clave está en ver nuevas oportunidades de dinamizar el proceso 

teniendo como base la mediación del contexto: 

 

Otro de los argumentos esgrimidos por los profesores para evitar el texto 
literario en el contexto del aula tiene que ver con su dificultad Si se parte del 
principio comunicativo de que la dificultad reside en la tarea y no en el texto 
—un principio que asume la interacción comunicativa entre texto y lector, 
del mismo modo que asume que el docente es un mediador en ese proceso de 
interacción—, el argumento queda invalidado (SANZ). 

 

La historia de la literatura en la enseñanza de lenguas ha sido amplia. Pasando por el 

ámbito etimológico, por la evolución léxica y morfológica y por los significados semióticos 

de la literatura, ésta siempre ha sido una herramienta creativa y movilizadora de procesos 

cognitivos: “Los textos literarios ofrecen ejemplos de atavismos culturales, de 

comportamientos, de tradiciones, que se proyectan en los rituales e interacciones comunes de 

la lengua con la que un no nativo aspira a familiarizarse” (Ibíd.). 

 

4 Inter-aprendizaje 

 

De acuerdo con Vigotsky, el contexto socio-cultural en el que se desenvuelven las 

actividades cognitivas del individuo da como resultado un mejor desarrollo de las mismas. 

Este gran aporte, aplicado al aprendizaje de las lenguas extranjeras, permite sustentar que la 

eficiencia de este proceso es mayor si el contexto de enseñanza es el mismo que es 

proporcionado en los manuales de enseñanza.  

Esto quiere decir que MAGENDE se establece como un puente de comunicación entre dos 

culturas, entre diferentes visiones de mundo que tienen como punto común el idioma español. 

Aquí el perfeccionamiento de un idioma es desarrollado con base en un trabajo en equipo 

donde la comunidad es ente activo, y donde los problemas que serán planteados allí ofrecerán 

soluciones en aquel mismo lugar: 

 

 la imitación y la instrucción juegan un papel fundamental, descubren las 
cualidades específicamente humanas de la mente y conducen al niño a 
nuevos niveles de desarrollo. Tanto en el aprendizaje del habla como en el 
de las materias escolares la imitación resulta indispensable (VIGOTSKY, p. 
89) 
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Teniendo en cuenta que una de las misiones del material creado es no ser producto de 

una adaptación, sino conservarse como material auténtico, el papel de sus participantes se 

engrandece en la medida que “lo que el niño puede hacer hoy en cooperación, mañana podrá 

hacerlo solo”. (VIGOTSKY, p. 89).   

Para sintetizar un poco y puesto que “La asimilación del idioma extranjero exige 

evidentemente, aunque en menor grado, dominar el aspecto semántico del idioma extraño” 

(VIGOTSKY, p. 151), se hace imperativo el uso de elementos auténticos que, aunque propios 

de una región específica, no están subordinados a permanecer ahí. Esto es, habiendo hablado 

de un proceso de interacción, el material utilizado será deconstruído y reconstruído tanto para 

el estudiante extranjero como para el hablante nativo que toma conciencia de su papel y del de 

sus experiencias dentro del proceso de enseñanza de su lengua materna.  

Habíamos mencionado que en el contexto colombiano existen más de 5 regiones 

culturales donde las diferencias lingüísticas son claramente perceptibles. Entonces, ¿este 

proyecto exigiría aplicar la misma idea en cada contexto de enseñanza de ELE? Sí. La 

respuesta es simple pero abierta justamente a crear la invitación para la creación de un nuevo 

material constantemente actualizado. 

El concepto de zona de desarrollo próximo de Vigotsky llama la atención sobre el 

desarrollo del alumno con respecto a lo que él podría realizar solo y a lo que éste mismo 

podría alcanzar en un trabajo de cooperación. Es importante notar que este concepto alcanza 

todos los actores del entorno escolar. La importancia del trabajo cooperativo reside en estar 

completamente dispuestos a ayudar en cada situación. Poder comprender la diferencia entre 

zumo y jugo en España y en Colombia, o entender el significado de la palabra fresa como una 

fruta y también como una persona “gomela” - que suele vestirse con ropas caras aparentando 

ser superficial -, puede ser una misión realizada con la colaboración de cualquier persona en 

una plaza pública o en el corredor de una institución educativa. 

“No se puede concebir, ni se da en la realidad, un idioma separado del ser humano que lo 

utiliza: fuera del ámbito de la persona, sólo nos es posible o bien referirnos a constructos 

conceptuales o bien elaborarlos artificiosamente” (SÁNCHEZ, 1993, p. 30) 
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5 El papel del docente 

 

Para hablar de la promoción de un proyecto como MAGENDE necesitamos de una 

mirada crítica al ejercicio pedagógico donde el papel del docente sea el más activo para 

conocer aquellos nuevos mecanismos enmarcados dentro de la cotidianidad de las relaciones 

sociales. 

El proyecto que ha sido aquí expuesto surgió de un proceso de reflexión que responde 

a una crítica docente propositiva. La base fundamental de cualquier proceso educativo o no es 

la motivación y el enfoque que le es dado como proyección en un futuro. Para los actores de 

MAGENDE, donde todos enseñamos en algún grado o manera, el compromiso de análisis y 

construcción está al orden del día. Para los alumnos extranjeros también hay un deber: 

“Aprender lenguajes foráneos ofrece al individuo otra perspectiva de su propio lenguaje, 

cultura, actitudes y mentalidad, de forma que el alumno vea el mundo en una forma más 

diferenciada” (MIRANDA, op. Cit.). Así, la mirada desde el yo y desde el otro es la que se 

encuentra en la lectura de un texto auténtico en el que todas las interpretaciones y 

experiencias son provechosas. 

 

6 Consideraciones finales 

 

Si bien MAGENDE es un proyecto que exige una dinámica de largo plazo, - para las 

próximas fases se harán necesarios algunos recursos económicos - ya se manifiesta 

propiciador de un clima cooperativo en el aprendizaje de ELE. Los siguientes puntos pueden 

ser levantados: 

 

La enseñanza de ELE gana cada día mayores espacios, lo que exige investigaciones y 

reflexiones constantes. 

El material utilizado en la clase de ELE tiene que obedecer a criterios de autenticidad 

y de aplicabilidad en determinados contextos. 
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El uso de literatura puesto al servicio de la enseñanza de lenguas extranjeras debe ser 

incentivado desde todas las esferas, esto incluye pequeñas muestras literarias 

regionales, urbanas y rurales.  

 

Es misión de todos los hablantes de una lengua, más si se trata de su lengua materna, 

velar por todos los procesos que comprenden su enseñanza y su aprendizaje. 
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QUESTÃO DE MODERNIDADE ATRAVÉS DE ROBERTO ARLT 

 
Sebastián Andrés SAMRA (UEMS)1  
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RESUMO: A finalidade deste artigo é fazer a análise historiográfica de como se reflete a 
Modernidade ao longo do tempo, tendo como referência a França do século XIX e a 
Argentina do século XX. Essa época teve o confronto entre intelectuais argentinos, conhecida 
como a discrepância entre Boedo e Florida. Procurou-se demostrar a discrepância entre 
Roberto Arlt e Jorge Luis Borges. Partiu-se das teorias de Walter Benjamin e Beatriz Sarlo 
sobre Modernidade. Consideramos também o romance Respiración Artificial de Ricardo 
Piglia e também de algumas declarações de intelectuais argentinos contemporâneos e de 
escritores que participaram na discordância aqui evidenciada. 
 
Palavras-chave: Modernidade. Vanguarda. Argentina. 
 

 
Introdução 

 

Neste trabalho, tenta-se apresentar uma renovada e ampla visão da literatura de 

Vanguarda argentina da década dos anos vinte, fruto da reflexão feita à raiz da análise da obra 

do cronista argentino Roberto Arlt e do escritor, também argentino, Jorge Luis Borges. O 

motivo dessa escolha foi a diferencia ideológica e estilo entre as duas máximas figuras da 

literatura moderna argentina. Desse modo, ponderamos a teoria de Walter Benjamin acerca da 

Modernidade, e a Modernidade argentina sob a teoria de Beatriz Sarlo. Daí a conjuntura 

estrutural deste artigo, analisar o retrato da sociedade argentina com suas respectivas 

mudanças através da literatura arltiana e borgeana. Para isso, temos dividido o trabalho em 

três partes; a primeira abarca o conceito de Modernidade e a figura do flanêur sob a teoria 

benjaminiana, exemplificada através de Charles Baudelaire e Edgar Alan Poe. A segunda 

parte abarca o contexto sociocultural argentino no qual foram escritas as crônicas de Roberto 

Arlt, e a discrepância entre intelectuais argentinos, conhecida como a discrepância entre 

Boedo e Florida. Para fazer isso foi possível, utilizamos declarações de intelectuais como os 

escritores Juan Carlos Onetti e Ricardo Piglia. Por último, neste trabalho nos focalizamos no 

romance de Piglia, Respiración Artificial, no qual o protagonista sugere a discrepância entre 

                                                 
1 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Cassilândia, Brasil, lavidaesbella@gmail.com. 
2 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brasil, luciloterra@terra.com. 
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Arlt e Borges, o que motivou a pesquisa que teve como resultado final o artigo que está sendo 

aqui apresentado. Ressaltamos aqui que algumas citações em espanhol não têm tradução, e 

que foram traduzidas pelos autores deste artigo.   

 

1.Modernidade sob a teoria benjaminiana 

 

A Modernidade foi, e será objeto de uma inesgotável quantidade de pesquisas. Ela 

sentenciou um antes, um depois e um porvir com seu alicerce na Antiguidade. Tome-se como 

primeira referência a sociedade francesa do século XIX, para depois, inevitavelmente, marcar 

consequentemente a sociedade a nível mundial como também, concomitantemente, as 

seguintes gerações francesas. Os postulados originados na França contemporânea àquela 

época, em decorrência do Iluminismo e o Enciclopedismo ditaram os fundamentos que seriam 

os possíveis sistemas sócio-económicos vigentes nos dias atuais. E, como é sabido, todo 

contexto histórico viu-se refletido na cultura. 

A pressão que exercem os problemas econômicos nas pessoas, muitas vezes acaba 

inevitavelmente na última saída que nos pode outorgar a própria vida: o suicídio. 

Coincidentemente, Walter Benjamin, por temor de ser apreendido na perseguição efetuada 

pelos nazistas sob o comando de Adolf Hitler, acabou com sua vida na Espanha, tentando 

fugir do holocausto. O teórico alemão em questão disse sobre esta matéria o seguinte: 

 

Compreende-se que [o herói] se vá enfraquecendo e busque refúgio na 
morte. A modernidade deve manter-se sob o signo do suicídio, selo de uma 
vontade heróica, que nada concede a um modo de pensar hostil. Esse 
suicídio não é renúncia, mas sim paixão heróica. É a conquista da 
modernidade no âmbito das paixões. Assim, o suicídio, como a “paixão 

particular à vida moderna”, aparece na clássica passagem dedicada à teoria 

da modernidade. O suicídio de heróis antigos é uma exceção. (BENJAMIN, 
1989:74-75) 

 
Ressaltemos, a priori, que a figura do herói foi resgatada da Antiguidade pela 

Modernidade, como também que “o herói é o verdadeiro objeto da modernidade. Isso 

significa que, para viver a modernidade, é preciso uma constituição heroica” (BENJAMIN, 

1989:73). Considerando que Benjamin teve como base o poeta francês Charles Baudelaire em 

alguns dos seus postulados, concordamos com ele quando afirmou que “o suicídio podia 

parecer aos olhos de um Baudelaire o único ato heroico que restara às “populações doentias” 
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das cidades naqueles tempos reacionários” (BENJAMIN, 1989:75). Baudelaire, naquele 

contexto, foi verdadeiramente crítico a respeito da questão do que seria “o novo”. Vejamos o 

que disse Benjamin: 

 

Essa novidade foi tratada por Baudelaire em Salão de 1845. Na frase final 
argumenta: “Antes de tudo, o verdadeiro pintor será aquele que souber 

extrair da vida presente o seu lado épico e nos ensinar a compreender em 
linhas e cores como somos grandes poetas em nossas gravatas e botas 
envernizadas. – Possam os verdadeiramente pioneiros oferecer-nos no ano 
próximo a singular alegria de festejar a chegada do verdadeiramente novo. 
(BENJAMIN, 1989:76) 

 

Benjamin, a partir da proposta teórica baudelairiana, também afirma que “de todas as 

relações estabelecidas pela modernidade, a mais notável é a que tem com a antiguidade” 

(BENJAMIN, 1989:80). Isso significa que a modernidade não é mais do que antiguidade 

nova. Veja-se aqui outra afirmação do teórico acerca da teoria da Arte Moderna: 

“A teoria da arte moderna é, na visão baudelairiana da modernidade, o ponto mais 

fraco. Essa visão apresenta os temas modernos; já a teoria da arte moderna deveria ter visado 

a um debate com a arte antiga.” (BENJAMIN, 1989:81) 

Concluindo aqui o conceito de Modernidade, podemos concordar com a teoria que 

existe um forte laço entre Antiguidade e Modernidade, isto é o que Benjamin sugere na frase 

“a teoria da arte moderna deveria ter visado a um debate com a arte antiga” (BENJAMIN, 

1989:81). Sintetizando a ideia em uma linha, mais do que um laço é um diálogo, uma 

interpenetração da Antiguidade na Modernidade. 

 

1.1 - O Flâneur 

 

Quem teve a oportunidade de ser turista em alguma cidade vivenciou, em carne 

própria, o que significa ser um flâneur. O andar sem rumo fixo, ou com rumo incerto na 

indescritível infraestrutura de qualquer cidade, absorvido pela beleza arquitetônica das casas 

conservadas, as que foram remodeladas, os imponentes condomínios recortando o vasto céu, 

as brilhantes luzes das lojas nos bairros prediletos para fazer turismo, abarrotados pelas lojas 

que estimulam o consumo ou aos consumistas, a postal boêmia que esconde toda cidade. E 

depois de tanto ter andado nessas ruas que fazem de qualquer cidade ser única, de brindar 
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refugio no ar livre de um parque, em um boteco ou em um café estilo ibérico ou estilo 

irlandês –cosmopolitanismo primitivo- e parar para pensar em nada e observar ao redor 

observa-se apenas o mar de gente anónima andando os uns sem pressa e os outros apressados, 

todos inseridos na multidão. Sobre essa questão, Walter Benjamin descreveu esse fenômeno 

de uma forma eloquente. Veja-se: 

 

A rua se torna moradia para o flâneur que, entre as fachadas dos prédios, 
sente-se em casa tanto quanto o burguês entre quatro paredes. Para ele, os 
letreiros esmaltados e brilhantes das firmas são um adorno de parede tão 
bom ou melhor que a pintura a óleo no salão do burguês; muros são 
escrivaninha onde apoia o bloco de apontamentos; bancas de jornais são sua 
biblioteca, e os terraços dos cafés, as sacadas onde, após o trabalho, observa 
o ambiente. (BENJAMIN, 1989:35) 

 

Edgar Alan Poe, em O homem na multidão, faz uma descrição detalhada, perfeita, das 

mudanças advindas do processo de modernização dos grandes centros urbanos e como isso 

provocava um choque nos próprios moradores das grandes cidades. Na obra citada de Poe, o 

escritor descreve a cidade de Londres e deixa claramente em manifesto o que é o flâneur. 

Acerca disso, Benjamin pondera: 

 

A famosa novela de Poe, O Homem da Multidão, é algo como a radiografia 
de um romance policial. [...] o perseguidor, a multidão, um desconhecido 
que estabelece seu trajeto através de Londres de modo a ficar sempre no seu 
centro. Esse desconhecido é o flâneur. [...] Para Poe, o flâneur [...] busca a 
multidão; e não é preciso ir muito longe para achar razão por que se esconde 
nela. (BENJAMIN, 1989:45) 

 

2.Modernidade Argentina 

 

O século XX começou agitado, como disse o velho provérbio: ”Dizem que vinte anos 

não são nada”. Aquele clima primaveril, pacífico e excessivamente pomposo, que na Bélle 

Époque ostentava-se sem remorso pelas noites nos salões de cidades como a bela Paris, 

acabou como tragicamente terminam, por desgraça, algumas festas. Precisamente essa bela 

época corrente desembocou na Primeira Grande Guerra. A Revolução Russa foi uma 

considerável cicatriz que foi se filtrando, para o bem ou para o mal, no inconsciente coletivo 

de todas as camadas da sociedade em nível mundial. E as ruinas que deixaram essa Primeira 
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Grande Guerra, da qual participaram alguns dos países que hoje são as grandes potências 

bélicas e econômicas motivou, um grande êxodo migratório por parte da população europeia 

que, em busca de um melhor porvir, procurou novos horizontes na formosa América do Sul. 

Com a vinda dos imigrantes que se estabeleceram na cidade de Buenos Aires vieram, 

também, mudanças de todo tipo e de todas as cores possíveis e inimagináveis. Como se pode 

ver no Caminito “os alegres coloridos genoveses de la Boca; […] a fantasia semi-romântica 

dos casarões tchecoslovacos e germânicos de Dock Sur” (ARLT, 1998:277), onde as fachadas 

daquele ponto turístico característico de qualquer um que viaje à Argentina e conheça o 

Distrito Federal (a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, onde fica La Casa Rosada, a ex 

ESMA, Caminito) conservam, ainda, as cores das bandeiras das nações dos imigrantes 

provenientes de Itália, França, Espanha, e outros países mais que se instalaram perto do Porto 

da Capital. O jornalista Roberto Arlt, nas suas Aguafuertes ilustrava a vida e costumes do 

embate cultural produzido pelos argentinos e estrangeiros emigrados, alguns deles “chutados 

pelo Destino, […] a esta cidade como quem vá à liberdade.” (ARLT, 1998:574). 

Vistas as impressões de Arlt citadas anteriormente, podemos concordar com o que 

Sarlo afirma, “Buenos Aires, nos vinte e trinta, era a ancoragem urbana destas fantasias astrais 

e nas suas ruas, desde o último terço do século XIX também se fala uma panlingua, um pidgin 

cocoliche de porto imigratório” (SARLO, 2003:14). 

Retomando o assunto do choque originado da mescla cultural produzida, em maior e 

menor medida, pela interação entre os argentinos e os imigrantes, que trouxe consigo 

recepção e rejeição por parte dos intelectuais da vanguarda argentina. Esclareceremos tal 

questão com as palavras da própria teórica argentina:  

 

Buenos Aires era una ciudad cosmopolita desde el punto de vista de su 
población. Lo que escandalizaba o aterraba a muchos de los nacionalistas del 
Centenario influye la visión de los intelectuales en los años veinte y treinta. 
[…] el ensayo se traduce en términos ideológicos y morales las reacciones 

frente a una población diferenciada según sus lenguas y orígenes nacionales, 
unida a la experiencia de un crecimiento material rápido de la ciudad misma 
(SARLO, 2003:17)1.  

 
Desta matéria vale ressaltar como antecipação do próximo capítulo, que entre os 

intelectuais dos anos vinte e trinta se encontravam Jorge Luis Borges e Roberto Arlt. Dois 

escritores que participaram no que foi a disputa entre os escritores conhecida como a disputa 
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de Boedo e Florida. Antes disso, conferiremos o sentimento dos intelectuais argentinos com 

palavras similares às de Walter Benjamin, proferidas por Beatriz Sarlo:  

 

[…] período de incertidumbres pero también de seguridades muy fuertes, de 

relecturas del pasado y utopías, donde la representación del futuro y la de la 
historia chocan en los textos y las polémicas. La cultura de Buenos Aires 
estaba tensionada por ‘lo nuevo’, aunque también lamentara el curso 

irreparable de los cambios. […] La modernidad es un escenario de pérdida 

pero también de fantasías reparadoras. El futuro era hoy. (SARLO, 
2003:29)2 

 

2.1 – A discrepância entre Boedo e Florida, entre Borges e Arlt. 

 

Na República Argentina, a vanguarda da década de 1920 e 1930 caracterizou-se pelo 

confronto entre literatos conhecidos como Boedo e Florida. O nome Os de Florida provém do 

lugar onde este grupo de escritores costumava se reunir: Florida, bulevar referencial do bairro 

Centro do Distrito Federal. Ao estilo francês, com impecáveis lojas de comércio, de jóias, 

imponentes hotéis e elegantes cafés. Era nesta rua que estava a editora da revista Martín 

Fierro, precisamente na intersecção entre Florida e Tucumán. Dentre os Martinfierristas se 

encontrava Jorge Luis Borges. Enquanto Os de Boedo levaram seu nome pelo mesmo motivo 

que os seus rivais, a imprensa da editora Claridad, que ficava na rua Boedo. Bairro periférico, 

bairro humilde por natureza, bairro proletário. Este grupo via a literatura como um 

instrumento revolucionário, e que se permite empregar essa descrição. Trabalhavam a 

literatura defendendo não só os princípios de cunho social e morais. Criticavam 

fervorosamente o cosmopolitanismo e o que eles interpretavam como literatura de estética 

elitista. Ressalte-se aqui que a figura relevante deste grupo era Roberto Arlt. Veja-se aqui 

como Sarlo descrevia esta discrepância: 

  

Las polémicas y enfrentamientos están en las revistas: desde el conflicto, 
procesado de las maneras más diversas, entre intelectuales de origen 
tradicional e intelectuales recién llegados, de origen inmigratorio, hasta el 
debate sobre el lugar del arte y la cultura en la sociedad, la relación, 
afirmativa o negativa, con los gustos del público y la funcionalidad o 
afuncionalidad del arte respecto de las ideologías y la política. Después de la 
conmoción estética de los veinte, Claridad por un lado y Sur por el otro, son 
las versiones pedagógicas de los procesos iniciados en la década anterior. 
Conflictos sociales extienden su fantasma sobre los debates culturales y 
estéticos. La cuestión de la lengua (quiénes hablan y escriben un castellano 
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‘aceptable’); de las traducciones (quiénes están autorizados y por cuáles 

motivos a traducir); del cosmopolitanismo (cuál es el internacionalismo 
legítimo y cuál una perversión de tendencias que falsamente se reivindican 
universales); del criollismo (cuáles formas responden a la nueva estética y 
cuáles a las desviaciones pintoresquistas o folklóricas); de la política (qué 
posición del arte frente a las grandes transformaciones, cuál es la función del 
intelectual, qué significa la responsabilidad pública de los escritores) son 
algunos de los tópicos presentes en el debate. (SARLO, 1980:27-28)3 

 

Guillermo Saccomano, citado numa nota feita por Verónica Abdala no jornal 

argentino Página 12, que leva o nome Escribir como quien tira puñetazos a la mandíbula de 

um rival, afirma que a literatura arltiana era subversiva e “absolutamente combativa desde o 

ponto de vista ideológico”, enquanto a literatura borgeana “privilegia a forma ao 

conteúdo”.(ABDALA apud SACCOMANO, Página12, 2000, p.31). Tome-se também como 

referência o ensaio La inútil discusión de Boeda y Florida, do próprio Borges, do qual 

ressaltaremos um trecho essencial que esclarece sua perspectiva sobre esta discrepância: 

 

Aceptemos, pues, esta simbología ocasional de Florida y Boedo, 
entendiendo por esta los elementos plebeyos o, con mayor cortesía, los 
populares, y por aquellos los cultos. (obsérvese, lateralmente, a la materia 
general de esta discusión, que al establecerse el caso dilemático de 
“civilización” o “barbarie”, el criollismo era el encargado de la barbarie. 

Ahora, en esta mínima escaramuza actual de Boedo y Florida, el criollismo 
está con los de Florida, y la civilización, el entrevero inmigratorio, con los 
de Boedo.)  (¿) (BORGES, La Prensa, 1930, La inútil discusión de Boedo y 
Florida).4 

 

Irônico, Borges disse “com maior cortesia”, como também sugere que “o crioulismo 

era o encarregado da barbárie”, remetendo ao grupo de Florida, mas declara que a civilização 

seriam os de Boedo, adicionando-lhe antes o qualificativo pejorativo de “entrevero 

imigratório”; manifestando sua postura descontente por esse ponto em questão, tão defendido 

pelos de Boedo. Deve-se considerar também que alguns dos escritores de Boedo eram filhos 

de imigrantes, como o caso de Arlt. 

O escritor argentino Ricardo Piglia, em Respiración Artificial, em um dos monólogos 

de Renzi, um dos personagens deste livro, disserta sobre a questão do que a imigração produz 

na linguagem literária, como também nos literatos daquela época dizendo: 
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[…] la correlativa noción de estilo como valor al que el escritor se debe 

someter, nace en la Argentina como reacción frente al impacto de la 
inmigración. En este caso se trata del impacto de la inmigración sobre el 
lenguaje. Para las clases dominantes la inmigración viene a destruir muchas 
cosas, ¿no?, destruye nuestra identidad nacional, nuestros valores 
tradicionales, etc., etc. En la zona ligada a la literatura lo que se dice es que 
la inmigración destruye y corrompe la lengua nacional. En ese momento la 
literatura cambia de función en la Argentina; pasa a tener una función, 
digamos, específica. Una función que, sin dejar de ser ideológica y social, 
sólo la literatura como tal, sólo la literatura como actividad específica puede 
cumplir. La literatura, decían a cada rato y en todo lugar, tiene ahora una 
sagrada misión que cumplir: preservar y defender la pureza de la lengua 
nacional frente à la mezcla, el entrevero, la disgregación producida por los 
inmigrantes. Esta pasa a ser ahora la función ideológica de la literatura: 
mostrar cuál debe ser el modelo, el buen uso de la lengua nacional; el 
escritor pasa a ser el custodio de la pureza del lenguaje. En ese momento, 
hacia el 900 digamos, dijo Renzi, las clases dominantes delegan en sus 
escritores la función de imponer un modelo escrito de lo que debe ser la 
verdadera lengua nacional. El que viene a encarnar esta nueva función del 
escritor en la Argentina es Leopoldo Lugones. Lugones es el primer escritor 
argentino que […] cumple en la sociedad una función política 
exclusivamente como escritor. Es el poeta nacional, el guardián de la pureza 
del lenguaje. […] Los textos de Lugones son el ejemplo de que cosa es 

escribir bien […] y define el paradigma de la escritura literaria. Para 

nosotros, decía Borges, […] escribir bien quería decir escribir como 
Lugones. El estilo de Lugones se construye arduamente y con el diccionario, 
ha dicho también Borges. Es un estilo dedicado a borrar cualquier rastro del 
impacto, o mejor, la mezcolanza, que la inmigración produjo en la lengua 
nacional. Porque ese buen estilo le tiene horror a la mezcla. Arlt, está claro, 
trabaja en un sentido absolutamente opuesto. (PIGLIA, Respiración 
Artificial, 2000:160-162).5 

 

Falando de Borges, o escritor uruguaio Juan Carlos Onetti declarou que “[…] Borges 

[foi] o mais importante dos escritores argentinos da época […]”.  

A partir das anteriores declarações e afirmações feitas por importantes e ilustres 

escritores e críticos literários, é irrefutável que a literatura trabalhada tanto por Borges como 

por Arlt eram absolutamente divergentes, como também se pode constar que eles foram os 

máximos expoentes da literatura hispano-americana, que graças as suas obras se deve a 

literatura argentina contemporânea. 
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3. Aguafuertes e El informe de Brodie, a través do olhar de Piglia. 

 

Para concluir este artigo, exporemos textos de Roberto Arlt e de Jorge L. Borges com 

os quais evidenciaremos o enfrentamento entre os dois escritores mais importantes da 

literatura moderna argentina. Observe-se, em princípio, como Roberto Arlt explicou a escolha 

do nome de Aguafuertes para sua coluna no jornal El Mundo: 

 

De modo que cuando usted me pregunta si lo que yo escribo son o no 
aguafuertes, no sé decirle que sí o que no. Sé que a veces, a cierta gente, mis 
notas le pican como ácido nítrico. Y con este ácido es con el que se graba en 
metal el diseño de esa clasificación: aguafuertes. (ARLT, 1998:377).6 

 

É impossível discordar que Arlt, como foi ressaltado no capítulo anterior, foi um dos 

grandes escritores argentinos. Mas também vimos que foi duramente criticado pelos seus 

contemporâneos, tanto nos aspectos linguísticos como temáticos da sua obra, e sua resposta, 

obviamente, não se fez desejar. Por isso a primeira citação que dele foi feita, teve como 

objetivo primordial ressaltar o caráter do escritor na hora de responder às críticas recebidas, 

começando pelo nome da coluna na qual trabalhava periodicamente. Nas suas Aguafuertes, 

assim como se defendia das inexoráveis críticas, também criticava com dureza. 

Arlt sempre empregou todo seu potencial argumentativo e cínico quando fala sobre a 

literatura argentina e o interesse dos escritores, veja-se agora discursando sobre a Sociedade 

Argentina de Escritores da seguinte maneira: 

 

NO HAY INTERÉS NINGUNO 
[…] 
¿Qué interés van a defender, entonces? Yo me explico que hable de intereses 
librescos un señor como Martínez Zuviría, Juan José de Soiza Reilly, Josué 
Quesada (de los cuales ninguno pertenece a la sociedad) pero no un señor 
Estrada, Obligado, Borges o Banchs, que se miran y se desean para poder 
vender cien ejemplares. […] Y esto es lo que ocurre con la Sociedad que a 

pesar de ser flamante ya está en un museo. (ARLT, 1998:395-396).7 
 

Na citação anterior observamos que Arlt menciona a Borges como um dos tantos 

escritores que formam parte da Sociedade Argentina de Escritores, que tem como único 

objetivo vender seus livros, ou seja, fazer dinheiro com a arte, considerando que Arlt 
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acreditava na literatura como veículo de transformação social. Observe-se a próxima citação 

retirada do romance Respiração Artificial do escritor argentino Ricardo Piglia: 

 

Mirá, vos te debés acordar, estoy seguro, de ese cuento de El informe de 
Brodie que se llama «El indigno». Reléelo, hace el favor y vas a ver. Es El 
juguete rabioso. Quiero decir, dijo Renzi, una transposición típicamente 
borgeana, esto es, una miniatura, del tema de El juguete rabioso. […] El 

núcleo temático es la clave en los dos textos, dijo Renzi, y la delación es la 
clave en los dos textos. Ahora bien, dijo Renzi, el policía a quien el 
protagonista del cuento de Borges va a ver para delatar a su amigo se llama, 
en el relato de Borges, Alt. Sabés mejor que yo, sin duda, el significado que 
tienen los nombres en los textos de Borges, de modo que nadie me hará creer 
que ese apellido, con esa R que falta, letra inicial diría yo, de otro nombre, 
con esa R justamente que falta, está puesto ahí por azar. […] Ingenuos no, 

dijo Renzi; para ingenuos, según parece, alcanza con Arlt que, como todo el 
mundo dice, era un escritor naîf. ¿Quién es entonces el indigno sino Roberto 
Arlt? El Gran Indigno de la literatura argentina. (PIGLIA, 2000:164-165).8 

 

Seguindo a citação extraída do texto de Piglia, podemos concluir que assim como Arlt 

escreveu acerca de Borges, o último mencionado fez o mesmo para com o cronista em 

questão descrevendo-o como o grande indigno da literatura argentina. Demos atenção, na 

continuação, ao conto de Borges que é paródia do primeiro romance de Arlt, El juguete 

rabioso, intitulado El indigno: 

 

[…] Carlyle ha escrito que los hombres precisan héroes. La historia de 

Grosso me propuso el culto de San Martín, pero en él no hallé más que un 
militar que había guerreado en Chile y que ahora era una estatua de bronce y 
el nombre de una plaza. El azar me dio un héroe muy distinto, para desgracia 
de los dos: Francisco Ferrari. Ésta debe ser la primera vez que lo oye 
nombrar. […].9 

 

Deste trecho, pode-se observar, em princípio, a aliteração da letra R, no nome de um 

dos protagonistas do conto, Francisco Ferrari. Que coincide com o que Piglia sugere em 

Respiración Artificial. Também é sabido que um dos primeiros livros de Borges foi, 

coincidentemente, Cuaderno San Martín. Continuemos com o comentario sobre o conto: 

  

[…] Una tarde en que los dos estábamos solos me confió un episodio de su 

vida, que hoy puedo referir. Cambiaré, como es de prever, algún pormenor.  
Voy a revelarle una cosa que no he contado a nadie. Ana, mi mujer, no lo 
sabe, ni siquiera mis amigos más íntimos. Hace ya tantos años que ocurrió 
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que ahora la siento como ajena. A lo mejor le sirve para un cuento, que 
usted, sin duda, surtirá de puñales. […].10 

 

No trecho anterior, ressalta-se que, como acontece em outros dos seus contos, Borges 

confessa que modificará “como é de prever, algum pormenor”. Disse também que a história 

que narrará “A lo mejor le sirve para un cuento, que usted, sin duda, surtirá de puñales.”. Isto, 

transcrito, sugere que Borges de fato parodiou Arlt. Vejamos o próximo trecho com o qual 

fecharemos as citações do conto a que vem em sequência: 

 

[…] 
En el Departamento de Policía me hicieron esperar, pero al fin uno de los 
empleados, un tal Eald o Alt, me recibió. Le dije que venía a tratar con él un 
asunto confidencial. Me respondió que hablara sin miedo. Le revelé lo que 
Ferrari andaba tramando. No dejó de admirarme que ese nombre le fuera 
desconocido; otra cosa fue cuando le hablé de don Eliseo. 
— ¡Ah! — me dijo —. Ése fue de la barra del Oriental. 
Hizo llamar a otro oficial, que era de mi sección, y los dos conversaron. Uno 
me preguntó, no sin sorna: 
— ¿Vos venís con esta denuncia porque te crees un buen ciudadano? 
Sentí que no me entendería y le contesté: 
— Sí, señor. Soy un buen argentino. 
Me dijeron que cumpliera con la misión que me había encargado mi jefe, 
pero que no silbara cuando viera venir a los agentes. Al despedirme, uno de 
los dos me advirtió: 
— Andá con cuidado. Vos sabés lo que les espera a los batintines. 
Los funcionarios de policía gozan con el lunfardo, como los chicos de cuarto 
grado. 
[...].11 

 

Aqui aparece o que foi dito por Piglia. “un tal Eald o Alt”, nesse segundo sobrenome 

que figura, ao agregar um R, obtemos o sobrenome de Arlt. Tal letra pode ser tirada da 

aliteração o R no nome do protagonista do conto, Francisco Ferrari. Ou seja, podemos 

confirmar, depois de ter considerado as palavras de Piglia, que se trata de um anagrama que, 

ao ser decifrado, manifesta de fato o nome de Roberto Arlt. E considerando que Roberto Arlt 

deixou seus estudos inconclusos no ensino fundamental12, como também já vimos 

anteriormente, através das suas crônicas, que ele empregava e defendia o uso do lunfardo. 

Coincidentemente, o narrador do conto de Borges afirma que “Los funcionarios de policía 

gozan con el lunfardo, como los chicos de cuarto grado.” 
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Considerações finais 

 

Pode-se afirmar que se conseguiu definir uma linha de raciocínio segura tendo em 

vista os teóricos escolhidos e foi possível trabalhar com relativa tranquilidade, apesar dos 

muitos problemas que apareceram no decorrer da pesquisa pela dificuldade de obter vários 

textos de Roberto Arlt. É relevante ressaltar que neste trabalho confirmou-se a hipótese 

proposta, uma vez que se viu evidenciada a contenda entre os de Boedo e Florida e, por 

extensão obrigatória, entre Borges e Arlt. Sublinhamos também que, em razão da necessidade 

de se manter o foco no problema levantado, teve-se que deixar de lado algumas observações 

relevantes constatadas no estudo das obras de Arlt e de Borges, como várias declarações de 

escritores contemporâneos às figuras centrais deste trabalho. E remarcamos aqui que foram 

encontradas declarações e muito material que reforçaram o resultado final e que não figuram 

no corpo deste artigo porque temos ponderado as que efetivamente utilizamos para conformar 

nosso corpus. 

Após o levantamento das observações feitas ao longo deste trabalho, foi possível ter 

uma ampla compreensão do contexto sócio - cultural e histórico que sucedeu na República 

Argentina entre as décadas de 1920 e 1930, antes que aconteçam os golpes de estados por 

parte dos militares que marcaram a história argentina e são conhecidos como a Década 

Infame. Em um trabalho futuro, buscaremos verificar as características particulares em 

matéria dos procedimentos literários específicos de cada autor, postos em manifesto com suas 

devidas exemplificações, análises e reflexões; como também desenvolver com mais 

profundidade o contexto histórico-político da República Argentina entre 1920 até a primeira 

presidência de Juan Domingo Perón no ano 1943 (um ano depois da morte de Roberto Arlt). 

Outras das observações relevantes neste trabalho, diz respeito à visão específica das mudanças 

ocorridas na Argentina, em questão do processo de urbanização e comunicação visado em 

alguns dos postulados de Beatriz Sarlo, como, por exemplo, a reação dos intelectuais da época 

perante o processo de modernização da cidade. Acima de tudo, com esta pesquisa espera-se 

obter três coisas. Em princípio, dar continuidade a este trabalho, a partir das descobertas feitas 

e não mencionadas, o que permitiria um trabalho mais profundo e detalhado. Segundo, servir 

como fonte de material para outros trabalhos. E por último, despertar o interesse dos que têm 

vocação de leitor e também para os que não têm, pela obra de Roberto Arlt. Essa obra, que 
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possui o linguajar quotidiano, esse que Arlt conseguiu para dialogar com seus leitores e que 

nos permite adentrar o universo portenho através da obra clara e rotundamente de caráter 

“alegremente” incisivo, eloquente, e excessivamente raivoso... “que encierra la violencia de 

un «cross» a la mandíbula”13. 

 

Referências 

 

ABDALA, Verónica. El centenario de Roberto Arlt: Escribir como quien tira puñetazos a la 
mandíbula de un rival. Página 12 (site) 2000.  Disponível em: 
http://www.pagina12.com.ar/2000/00-04/00-04-23/pag31.htm_ Último acesso em: 5-05-2014 
 
ARLT, Roberto. Aguafuertes - Tomo II. Ensayo preliminar de David Viñas. Buenos Aires: 
Editorial Losada, 1998. 
 
_____. El juguete rabioso. Buenos Aires: Latina, 1926. 
 
_____. Los Lanzallamas. Buenos Aires: Claridad, 1931. 
 
_____. Los siete locos. Buenos Aires: Latina, 1929. 
 
BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. Obras escolhidas 
3. São Paulo, Brasil: Editora Brasiliense, 1989. 
 
BORGES, Jorge Luis. Obras Completas 1. Edición Crítica. Buenos Aires: Emecé, 2009. 
 
ONETTI, Juan Carlos. Semblanza de un genio rioplatense. In: Nueva novela latinoamericana 
II: La narrativa argentina actual. Ed. Jorge Lafforgue. Buenos Aires, 1974. Disponível em 
http://www.onetti.net/es/articulos/arlt. Último acesso: 5-09-2014. 
 
PIGLIA, Ricardo. Respiración Artificial. Prólogo de Jorge Fornet. La Habana, Cuba: Fondo 
Editorial Casa de las Américas, 2000.  
 
_____. Respiração Artificial. Tradução de Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010. 
 
POE, Edgar Allan. Os Melhores contos de Edgar Allan Poe, Seleção e tradução de José Paulo 
Paes. São Paulo: Círculo do Livro, 1987. 
 
SAÍTTA, Sylvia. El escritor en el bosque de ladrillos: una biografía de Arlt. Buenos Aires: 
Sudamericana, 2000. 
 
SARLO, Beatriz. Siete ensayos sobre Walter Benjamin. Buenos Aires: Fondo de cultura 
económica, 2007. 



 
 

1325 

 
_____. Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930. Buenos Aires: Nueva visión, 
2003. 
 
VERON, Mariana. Roberto Arlt, más allá de las convenciones. La Nación (site) 2002. 
Disponível em: http://www.lanacion.com.ar/416671-roberto-arlt-mas-alla-de-las-
convenciones Último acesso em: 15-09-2014 
 
ZILBERMAN, Regina; BORDINI, Maria da Glória. O informe de Brodie ou a literatura, um 
sonho dirigido. In: BORGES, Jorge Luis. O informe de Brodie. Rio de janeiro, 1976. 
 
                                                 
1 Buenos Aires era una cidade cosmopolita desde o ponto de vista de sua população. O que escandalizava ou 
aterrava a muitos dos nacionalistas do Centenário influi a visão dos intelectuais nos anos vinte e trinta. […] o 
ensaio se traduz em termos ideológicos e morais as reações frente a uma população diferenciada segundo suas 
línguas e origens nacionais, unida à experiência de um crescimento material rápido da cidade mesma. (Tradução 
nossa) 
2 [...] período de incertezas, mas também de seguranças muito fortes, de releituras do passado e utopias, em que a 
representação do futuro e a da história chocam nos textos e nas polémicas. A cultura de Buenos Aires estava 
tensionada pelo ‘novo’, ainda que também lamentara o curso irreparável das mudanças. […] A modernidade é 

um cenário de perda mas também de fantasias reparadoras. O futuro era hoje. (Tradução nossa) 
3 [...] Nas revistas se produzem todos os tópicos e se definem os obstáculos que enfrentam os movimentos de 
renovação e democratização da cultura argentina. Elas desenham estratégias e ali se definem as formas de 
coexistência ou conflito entre diferentes facções do campo cultural. Neste livro se estudara uma publicação do 
espectro renovador e outra da formação da esquerda revolucionaria, mas tanto Proa como Contra devem 
considerar-se no espaço aberto e ganho por uma vintena de publicações de regular permanência. Algumas das 
invenções estéticas do período passaram pelas revistas: desde o crioulismo urbano de vanguarda, que difunde 
Martín Fierro, à fusão de revolução estética e revolução política que esgrime Contra. No meio, Claridad e Los 
Pensadores propõem um discurso baseado nas traduções que tem como efeito a democratização, pela difusão 
massiva, da cultura europeia progressista no marco rioplatense. As polêmicas e conflitos estão nas revistas: 
desde o conflito, processado das maneiras mais diversas, entre intelectuais de origem tradicional e intelectuais 
recém-chegados, de origem imigratório, até o debate sobre o lugar da arte e cultura na sociedade, na relação, 
afirmativa ou negativa, com os gostos do público e a funcionalidade ou não-funcionalidade da arte em relação às  
ideologias e à politica. Depois da comoção estética dos vinte, Claridad por um lado e Sur pelo outro, são as 
versões pedagógicas dos processos iniciados na década anterior.  
Conflitos sociais estendem seu fantasma sobre os debates culturais e estéticos. A questão da língua (os que falam 
e escrevem um castelhano ‘aceitável’); das traduções (os que estão autorizados e por quais motivos a traduzir); 

do cosmopolitanismo (qual é o internacionalismo legítimo e qual é uma perversão de tendências que falsamente 
se reivindicam universais); do crioulismo (quais formas respondem a nova estética e quais os desvios 
pitoresquistas ou folclóricos); da política (que posição da arte frente às grandes transformações, qual é a função 
do intelectual, que significa a responsabilidade pública dos escritores) são alguns dos tópicos presentes no 
debate. (Tradução nossa) 
4 Aceitemos, pois, esta simbologia ocasional de Florida e Boedo, entendendo por esta os elementos plebeus ou, 
com maior cortesia, os populares, e por aqueles os cultos. (observe-se, lateralmente, a matéria geral desta 
discussão, que ao estabelecer-se o caso dilemático de “civilização” ou “barbarie”, o crioulismo era o encarregado 
da barbarie. Agora, nesta mínima escaramuza atual de Boedo e Florida, o crioulismo está com os de Florida, e a 
civilização, o entrevero imigratório, com os de Boedo.) (?) (Tradução nossa) 
5 [...] a correlativa noção de estilo enquanto valor ao qual o escritor deve se submeter, nasce na Argentina como 
reação ao impacto da imigração. Nesse caso trata-se do impacto da imigração sobre a linguagem. Para as classes 
dominantes, a imigração vem destruir muitas coisas, não?, Destrói nossa identidade nacional, nossos valores 
tradicionais, etc., etc. Na área ligada à literatura, o que se diz é que a imigração destrói e corrompe a língua 
nacional. Nesse momento a literatura muda de função na Argentina; passa a ter uma função, digamos, específica. 
Uma função que, sem deixar de ser ideológica e social, só a literatura como tal, só a literatura como atividade 
específica é capaz de desempenhar. A literatura, diziam a todo momento e em todo lugar, tem agora uma sagrada 
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missão a cumprir: preservar e defender a pureza da língua nacional diante a mistura, da confusão, da 
desagregação produzida pelos imigrantes. Essa passa a ser, agora, a função ideológica da literatura: mostrar qual 
deve ser o modelo, o bom uso da língua nacional; o escritor passa a ser o guardião da pureza da linguagem. 
Nesse momento, aí por 1900, digamos, […] as classes dominantes delegam a seus escritores a função de impor 
um modelo escrito do que deve ser a verdadeira língua nacional. Quem vem encarnar essa nova função do 
escritor na Argentina é Leopoldo Lugones. Lugones é o primeiro escritor argentino que [...] desempenha um 
papel decisivo na definição do estilo literário na Argentina. Os textos de Lugones são o exemplo do que é 
escrever bem [...] e define o paradigma da escritura literária. Para nós, dizia Borges, […] escrever bem queria 

dizer escrever como Lugones. O estilo de Lugones constrói-se arduamente e com o dicionário, também disse 
Borges. É um estilo dedicado a apagar qualquer rastro do impacto, ou melhor, da mistura, que a imigração 
produziu na língua nacional. Porque esse bom estilo tem horror da mistura. Arlt, é claro, trabalha num sentido 
diametralmente oposto. 
6 De modo que […] se o que eu escrevo são ou não águas-fortes, não sei dizer-lhe que sim ou que não. Sei que às 
vezes, a certa gente, minhas notas lhe picam como ácido nítrico. E com este ácido é com o que se grava em metal 
o desenho dessa classificação: águas-fortes. (Tradução nossa) 
7 NÃO TEM INTERESSE NENHUM. [...] Que interesse vão defender, então? Eu explico que fale de interesses 
livrescos um senhor Martínez Zuviría, Juan José de Soiza Reilly, Josué Quesada (dos quais nenhum pertence à 
sociedade) mas não um senhor Estrada, Obrigado, Borges ou Banchs, que se olham e se desejam para poder 
vender cem exemplares. [...] (Tradução nossa) 
E isto é o que ocorre com a Sociedade que apesar de ser flamante já está em um museu. 
8 Olhe, você deve se lembrar, tenho certeza, de um conto de O informe de Brodie chamado “O indigno. Releia, 

por favor, e você vai ver. É O brinquedo raivoso. Quero dizer, disse Renzi, uma transposição tipicamente 
borgeana, ou seja, uma miniatura, do tema de O brinquedo raivoso. […] O núcleo temático é o mesmo nos dois 
textos, disse Renzi, e a delação é a chave nos dois textos. Muito bem, disse Renzi, o policial a quem o 
protagonista do conto de Borges vai procurar para delatar o amigo chama-se, no relato de Borges, Alt. Você sabe 
melhor do que eu, sem dúvida, o significado dos homens nos textos de Borges, de modo que ninguém vai me 
fazer acreditar que esse sobrenome, com esse R que faltando, letra inicial, eu diria, de outro nome, justamente 
com esse R que falta, está colado ali por acaso. […] Ingênuos não, disse Renzi; de ingênuo, ao que parece, chega 
Arlt que, como todo mundo diz, era um escritor naïf. Quem é, então, o indigno senão Roberto Arlt? O Grande 
Indigno da literatura argentina. 
9 Carlyle escreveu que os homens precisam de heróis. A história de Grosso me propôs o culto de San Martín, 
mas nele não achei mais que um militar que tinha guerreado no Chile e que agora era uma estátua de bronze e o 
nome de uma praça. O acaso me deu um herói muito distinto, para desgraça dos dois: Francisco Ferrari. Esta 
deve ser a primeira vez que o ouve nomear. [...] 
10 Uma tarde em que os dois estávamos sós me confiou um episodio da sua vida, que hoje posso referir. Trocarei, 
como é de prever, algum pormenor.  
- Vou revelar-lhe uma coisa que não contei a ninguém. Ana, minha mulher, não o sabe, nem sequer meus amigos 
mais íntimos. Faz já tantos anos que ocorreu que agora a sinto como alheia. Ao melhor lhe serve para um conto, 
que você, sem dúvida, sortirá de punhais. 
11 No Departamento de Policia me fizeram esperar, mas ao final um dos empregados, um tal Eald ou Alt, me 
recebeu. Disse-lhe que vinha tratar com ele um assunto confidencial. Respondeu-me que falara sem medo. 
Revelei-lhe o que Ferrari andava tramando. Não deixou de me admirar que esse nome lhe fosse desconhecido; 
outra coisa foi quando lhe falei de dom Eliseo. 
— Ah! — disse-me —. Esse foi da barra do Oriental. 
Fez chamar outro oficial, que era da minha secção, e os dois conversaram. Um me perguntou, não sem ironia: 
— Você vem com esta denuncia porque se crê um bom cidadão? 
Senti que não me entenderia e lhe contestei: 
— Sim, senhor. Sou um bom argentino. 
Disseram-me que cumprisse com a missão que tinha me encarregado meu chefe, mas que não assobiasse quando 
visse vir os agentes. Ao me despedir, um dos dois me advertiu: 
— Anda com cuidado. Você sabe o que lhes espera aos malandros. 
Os funcionários da policia gozam com o lunfardo, como os garotos do quarto ano. 
12 “Arlt provenía de una familia humilde de inmigrantes, de padre prusiano y madre austríaca. Nació en el barrio 
de Flores y a pesar de que muchas veces dijo que lo habían echado de la escuela, Saítta aclara en su libro que 
cursó y aprobó hasta quinto grado, y sólo le faltó un año para terminar sus estudios primarios”. / “Arlt provêm de 
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uma família humilde de imigrantes, de pai prusiano e mãe austriaca. Nasceu no bairro de Flores e a pesar de que 
muitas vezes disse que tinham o expulso da escola, Saítta aclara no seu libro que cursou e aprovou até o quinto 
grau, e só faltou lhe um ano para terminar seus estudos primários”. (Tradução nossa) Cf. 
http://www.lanacion.com.ar/416671-roberto-arlt-mas-alla-de-las-convenciones 
13 Cf. Prólogo de Roberto Arlt na sua obra Los Lanzallamas. 
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REFLEXÕES ACERCA DE FERRAMENTAS E APLICATIVOS PARA O 

ENSINO DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 
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                   Barbra SABOTA (UEG - MIELT)2  

 

 

RESUMO: Discutimos as possibilidades de uso dos softwares Busuu e Babbel, no ensino de 

inglês como língua estrangeira. Através de uma revisão bibliográfica, analisamos os softwares 

sob as perspectivas de: como se adequam aos métodos de ensino de LE; o potencial que 

representam como recursos tecnológicos; e, em última instância, como estas ferramentas 

podem contribuir com professor de LE, tendo como pressuposto que trabalhar a multimídia e 

as TIC implica em novos multidesafios que não podem ser desvinculados da discussão do 

trabalho docente como um todo, com seus materiais e ferramentas.  

 
Palavras-chave: Inglês. Ensino. Aprendizagem. Tecnologias.  

 

 

1 Introdução 

 

O momento atual do ensino e desenvolvimento da tecnologia faz com que professores 

e escolas constantemente repensem suas práticas educativas. Face ao contexto de globalização 

e as novas demandas do mundo contemporâneo, é fato que os envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem precisam se familiarizar com as novas tecnologias e serem capazes de 

avaliar se e como estas podem ser utilizadas com eficácia em sala de aula (PAIVA, 2013). A 

autora aponta que questões como o letramento digital de professores de línguas deve ser 

considerado com muita seriedade por professores e formadores de um modo geral, posto que 

sem esta habilidade o uso das  tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ensino de 

línguas fica restrito à repetição de atividades tradicionais aplicadas a novos contextos. 

Relevante se faz reconhecer que as competências que os professores precisam ter hoje 

em dia não são as mesmas do passado. O ensino de línguas sempre esteve acompanhado de 

tecnologias. Quer no formato de livros e cassetes, quer computadores e dispositivos móveis, 
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todos esses recursos, a seu tempo, foram tecnologias revolucionárias no ensino (PAIVA, 

2001; CHAPELLE e HEGELHEIMER, 2004; OLIVEIRA, 2013). Saber usar as tecnologias 

disponíveis em cada época para otimizar o contato com a língua estrangeira sempre foi um 

desafio para professores de línguas, nesse sentido, observa-se que a competência para integrar 

com sucesso as tecnologias nas aulas de línguas deve fazer parte da base de conhecimento do 

professor, posto que o conhecimento de base refere-se ao que as pessoas precisam saber e são 

capazes de fazer para realizar o trabalho de uma determinada profissão.  

Lecionar inglês ou outro idioma como língua estrangeira (doravante LE), com as 

possibilidades tecnológicas e virtuais de hoje, as TIC, exige a observação de uma clara 

dicotomia a ser trabalhada: de um lado pressupõe-se como estes professores devem ensinar (a 

partir das técnicas ensinadas em programas de formação de professores), e como eles devem 

aprender a ensinar nos mais variados contextos de aprendizagem (JOHNSON, 2009).  

Muito tem sido estudado e aprendido sobre Inglês como língua estrangeira bem como 

seus objetivos, com os métodos de ensino sendo constantemente reavaliados. Com o 

desenvolvimento da tecnologia, o conhecimento de professores de inglês vem sendo 

redefinido para dar conta das necessidades tecnológicas e os ambientes on-line, com trabalhos 

criados para fornecer orientações e identificar as melhores práticas de ensino mais adequadas 

às necessidades dos aprendizes do século XXI que se veem diante dos instrumentos 

tecnológicos mais variados, aplicativos e ferramentas que podem ser disponibilizados a partir 

do acesso ao notebook, tablet ou mesmo pelo celular. Esses dispositivos de fácil acesso a 

alunos de diversas camadas sociais têm causado muitos impactos na sala de aula, posto que a 

internet coloca a nossa frente um grande leque de recursos para comunicação e possibilita o 

contato entre membros de diferentes culturas, não obstante as mais significativas distâncias 

geográficas (SOUZA, 2010). O uso de aplicativos e suas ferramentas no ensino de línguas nas 

nossas escolas é parte de uma realidade do ensino básico que se vincula a um novo paradigma 

que emana da compreensão de que, cada vez mais, as competências desejáveis ao pleno 

desenvolvimento humano aproximam-se das necessárias à inserção no processo produtivo.  

Para Figueiredo e Silva (2014), trata-se, neste sentido, de pensar a função 

socioeducativa do ensino de línguas, num contexto histórico de desigualdades, numa 

abordagem que tenha como premissa o fato de que a aprendizagem deve ocorrer dentro e a 

partir de interações significativas pelas quais os indivíduos coconstroem conhecimento.  
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Com o avanço tecnológico, a internet e os múltiplos meios virtuais de aprendizagem, 

as amplas formas de acesso aos mais variados meios virtuais de ensino consubstanciam-se 

com a velocidade do progresso científico e tecnológico, e a transformação dos processos de 

produção torna o conhecimento rapidamente superado, exigindo-se uma atualização contínua 

e colocando novas exigências para a formação do aprendiz (OLIVEIRA, 2013).   

Ao mesmo tempo, a forma de aprendizagem de língua estrangeira sofre impactos 

também contrastantes, na medida em que os discentes veem-se diante da Internet, e utilizam 

seus recursos para realizar pesquisas, conversar com colegas, conhecer pessoas de diferentes 

lugares, o que comprova o apontamento de Chaves (2010) de que a linguagem tem função 

dialógica, ou seja, as crianças aprendem a utilizar a linguagem de forma culturalmente 

determinada. Nossos discentes sentem os efeitos da sobrevivência numa sociedade em que a 

comunicação mediada pelo computador veio para ficar, e no contexto de ensino de inglês, em 

que chats, blogs e links, na condição de produtos da cultura eletrônica, se incorporam nos 

mais variados aplicativos que chamam a atenção no processo de ensino-aprendizagem. O 

advento da internet e de computadores e programas cada vez mais evoluídos e sofisticados, de 

fácil utilização e cada vez mais acessíveis adentra-se ao um mundo que rendeu-se ao fascínio 

da informação globalizada, onde a cada ano aumenta o número de usuários de computadores 

pessoais interligados nos mais diversos pontos da Terra, por meio da Internet.  

Destarte, este artigo se propõe a analisar dois aplicativos de ensino de idiomas: Busuu 

e Babbel. Observaremos como, em contextos virtuais de ensino de línguas, a comunicação e a 

colaboração podem fazer com que os aprendizes desempenhem papéis de reciprocidade no 

processo de aprendizagem. Isso se dá segundo a premissa de que na medida em que a 

colaboração favorece um contexto mais autônomo de aprendizagem de línguas, em que cada 

um dos envolvidos no processo de construção do conhecimento trabalha de forma mais 

espontânea a favor da própria aprendizagem (FIGUEIREDO e SILVA, 2014). 

 

2  TIC e ensino de línguas 

 

Paiva (2013) destaca vários benefícios da tecnologia no século XXI, dentre eles a 

ampliação do acesso à educação, às comunidades virtuais e aos especialistas, o encorajamento 

da inclusão, a possibilidade de inovações metodológicas, a facilitação da instrução 
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diferenciada e a ampliação do período diário para aprendizagem , o apoio do desenvolvimento 

do aprendiz e o seu engajamento tanto na aprendizagem quanto na criação de conteúdo. 

Reitera que a permanente utilização e busca das TIC em diferentes cursos e o aumento das 

disciplinas mediadas por computador requer tais componentes no ensino de línguas. As novas 

tecnologias, de tal modo, sinalizam à transformação do processo de ensino e aprendizagem na 

formação de professores de idiomas visto que elas levam à conscientização e à compreensão 

das várias dimensões do uso pedagógico destes instrumentos. Conforme seu uso, podem 

favorecer a reconstrução das práticas educativas, tendo em vista uma sociedade em constante 

transformação. 

O número de pessoas interessadas em aprender uma língua nova cresceu velozmente a 

partir dos anos 40, num patamar grande até os dias atuais. Na história do ensino dos idiomas, 

princípios teóricos e técnicas de uma época desapareceram por um tempo e ressurgiram em 

outro momento, frequentemente, numa nova vestimenta, e os ciclos vão se sucedendo uns aos 

outros (LARSEN-FREEMAN, 2000; OLIVEIRA, 2013). Apresentamos, na sequência, alguns 

deles, comentando sobre suas relações com as tecnologias. 

O primeiro método existente foi o chamado Gramática – Tradução, ou Método 

Clássico. Ele é um dos representantes da abordagem tradicional de ensino de línguas. Seu 

foco é no ensino da tradução de textos clássicos e na estrutura gramatical da língua. Essa foi a 

maneira encontrada para o ensino de línguas clássicas como o grego e o latim, e foi popular 

até meados do século XX (LARSEN-FREEMAN, 2000), apesar de ainda hoje serem 

encontrados resquícios do método na prática dos professores de algumas escolas regulares. A 

tecnologia à época era o uso do quadro-giz e de livros literários. Na sequência, tivemos o 

Método Direto que recriminava e abolia o uso da primeira língua sob o argumento de que 

apenas pelo contato direto com a LE seria possível aprender o idioma. A gramática era 

ensinada pelo ângulo da função a que servia e a tecnologia disponível continuava sendo o 

livro acrescido de cartazes e imagens para auxiliar no ensino lexical.  No início da década de 

50, com o advento do comportamentalismo (behaviorismo), surge o Método Audiolingual. 

Assim como seu antecessor, este método também privilegiava o desenvolvimento das 

habilidades orais. Por ter a concepção de língua ligada à princípios da linguística estrutural, a 

língua era enxergada  como um conjunto de hábitos que se adquirem por meio de um processo 

mecânico de estímulo – resposta, portanto o erro deveria ser eliminado. Tecnologias como 
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slides e cassetes eram usados para modelar o comportamento linguístico com base no falante 

nativo, (falante ideal). O computador, recém-surgido, era utilizado em alguns contextos com 

atividades de CALL (Computer assisted language learning) behaviorista também na intenção 

de modelar o uso da língua (OLIVEIRA, 2013). Nas décadas de 70 e 80, surge a abordagem 

comunicativa e com ela a compreensão de que a comunicação requeria mais do que o 

conhecimento de regras. Desse modo, ela prioriza a “natureza social e dialética da linguagem 

e entende o ensino-aprendizagem de línguas como um processo interativo no qual os 

aprendizes usam a língua alvo de maneira significativa” (MELLO, 2000, p. 17). Dentre os 

recursos tecnológicos disponíveis encontram-se computadores com atividades de CALL 

comunicativo (OLIVEIRA, 2013), cassetes, CDs, vídeos, slides etc. 

Atualmente, fala-se da morte dos métodos, com o início do que convencionou-se 

chamar de era Pós-Método. Como um sistema tridimensional que considera a particularidade 

de um grupo específico de professores, que ensinam embasados em princípios que os 

auxiliam a definir uma abordagem pessoal sem que os conectem necessariamente a um 

método (BROWN, 2002). Nesse sentido, o ensino é planejado de acordo com os interesses 

locais (contingentes) de grupos de aprendizes, que, por sua vez, buscam metas particulares em 

um contexto particular incrustado em um contexto sociocultural particular (OLIVEIRA, 2014; 

JALIL e PROCAILO, 2009). 

O uso pedagógico do computador como ferramenta constituiu, inicialmente, uma 

extensão natural do trabalho realizado nos laboratórios de línguas, porém, recentemente, 

podem-se encontrar outros usos que caracterizam as diferentes fases do CALL, assim descrito: 

CALL Behaviorista – concebido na década de 50, em que programas usados para o ensino de 

línguas eram planejados para ensinar através de repetição e para verificar as respostas dos 

alunos aos exercícios de vocabulário e gramática;  CALL Comunicativo – surgido na década 

de 70, evidenciava a relevância de as atividades se concentrarem mais em alguns aspectos 

como no uso das formas linguísticas mais do que nas estruturas da língua;  e o CALL 

Integrativo -  surgido no final do século 20, busca a utilização dos recursos on line e off line  

dos computadores para inserir os alunos em atividades colaborativas e de aprendizagem 

mútua. (OLIVEIRA, 2013; JALIL e PROCAILO, 2009). 

Hoje, com muitos aplicativos – programas de computador criados para processar 

dados de modo automático, no intuito de facilitar e reduzir o tempo do usuário ao executar 
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uma atividade (BEHRENS, 1996) – e suas ferramentas – instrumentos proporcionados pelos 

aplicativos para realização de um trabalho,  temos que a aprendizagem de línguas assistidas 

pelo computador, nas suas diversas abordagens, pode estar a serviço do ensino das mesmas de 

várias formas e com vários objetivos simultâneos: pode ser uma fonte ilimitada e rica de input 

na LE combinando informações linguísticas, visuais e sonoras que, por sua vez, atendem aos 

diversos estilos de aprendizagem dos aprendizes (OLIVEIRA, 2013). 

 

3 Aprendizagem colaborativa com os aplicativos Babbel e Busuu: interação e 

comunicação em ambientes virtuais 

 

O aumento do uso da Internet e todos os seus recursos para execução de tarefas e 

compreensão de textos, nas aulas de Língua Inglesa, é uma realidade que não pode ser mais 

negada. Salienta-se tal realidade, uma vez que cresce o interesse na produção de estudos 

empíricos que abordam as perspectivas dos professores sobre o ensino nesses ambientes 

virtuais, em que os alunos o tempo todo se utilizam das ferramentas mais variadas para se 

comunicar (PAIVA, 2013). 

Para Correa (2013), a compreensão de como os mundos virtuais podem ser benéficos 

para o projeto de enriquecimento de experiências de aprendizagem de língua inglesa é um 

desafio constante de muitos de nossos profissionais e, ao mesmo tempo, ajuda os professores 

a decidir se e como melhor utilizá-los.   

Insta frisar que para que o professor compreenda este processo é importante que ele 

tenha um conhecimento substancioso sobre estas ferramentas disponibilizadas, bem como da 

dinâmica metodológica que instrumentaliza os referidos recursos. Nesse contexto, a 

possibilidade de ampliar os espaços de aprendizagem e formação dos professores por meio 

dos ambientes virtuais propõem a diminuição dos espaços e dos tempos de ensino de LE 

(SIQUEIRA, 2010). 

O aplicativo Babbel, na esteira de Castro (2012), é um exemplo desta ampliação do 

espaço de aprendizagem de línguas. Trata-se de um software aplicativo para o ensino dos 

idiomas Espanhol, Inglês, Alemão, Italiano, Sueco, Português, Turco, Polonês, Indonésio, 

Dinamarquês, Holandês e Norueguês, com mais de vinte milhões de usuários num total de 

190 países. Caso o aprendiz queira se aprofundar em uma abordagem mais específica, o  
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babbel.com dá acesso ao site web que disponibiliza cursos pagos, acesso ilimitado para todos 

os idiomas disponíveis, com  atividades que prometem auxílio e aprofundamento no 

conteúdo. Há oferta também de acesso gratuito, porém com atividades mais restritas. 

 

 
Figura 1. Modelo de atividades do Babbel 

Fonte: www.babbel.com 
 

 Como se pode observar, o referido aplicativo possui uma estrutura dinâmica e 

simples, com exercícios encadeados com outro em consonância com a afinidade semântica. 

Há atividades referentes à aprendizagem de vernáculos com as devidas traduções e imagens 

ilustrativas (CASTRO, 2012). Na condição de aplicativo, a página do Babbel pode ser aberta 

sem instalação, com cursos para iniciantes, intermediários e avançados, lições de vocabulário, 

cursos com trava-línguas, ditados e canções, de forma gratuita. É possível ao aprendiz, 

estudar inglês também com propósitos específicos, como com o curso, Business English on 

Babbel, com lições temáticas tais como Marketing, Human Resources e PR, além de inglês 

para jornalistas e outras funções. Markus Witte, Thomas Holl e Lorenz Heine idealizaram este 

aplicativo, a partir de 2007, na empresa Privately Held Corporation, em Berlim, na Alemanha.  

O Babbel conta com uma tecnologia e métodos de ensino que objetivam tornar 

simples o aprendizado do idioma. O aplicativo pode ser classificado como um representante 

do CALL aberto, ou seja, há atividades para a prática de estruturas com simulações e a 

interação é mediada pelo computador (OLIVEIRA, 2013). Atividades de leituras e exercícios 

escritos, compreensão auditiva e prática de pronúncia, incluindo um administrador de revisão 

personalizada são disponíveis e dão uma resposta fixa ao praticante, o que evidencia seu 

caráter estruturalista, nos remetendo ao método audiolingual.
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Treinar a pronúncia correta é o grande foco do Babbel. Com uma tecnologia de 

reconhecimento em tempo real, o usuário tem a chance de ter um feedback rápido, além de 

oferecer a oportunidade de falar com usuários de todo o mundo com profile pages, 

live chats  e um sistema de envio de mensagens internas (CASTRO, 2012). 

Infelizmente, o aplicativo não é isento de indução a erros, como pode ser percebido na 

figura 2. O vocábulo Why corresponde à junção da preposição por e do pronome interrogativo 

que, ou seja, é utilizado para criação de perguntas e, portanto, deve ser grafado em português 

separadamente. No exercício proposto, a tradução oferecida se remete à conjunção explicativa 

porque, que é utilizada em frases afirmativas. Em inglês, esse termo é traduzido como 

because. 

 

 
Figura 2. Modelo de atividades do Babbel 

Fonte: www.babbel.com 
 

Como pode ser observado, não há nenhuma explicação adicional ou diferenciação 

entre os vocábulos why e because. Nem tampouco há oportunidade para o praticante escolher 

entre os dois (fornecendo uma atividade de análise contrastiva, por exemplo). Há indução ao 

erro, pois como o aluno só tem acesso ao vocábulo why, ele vai usá-lo indiscriminadamente. 

O que nos leva a concluir que o aplicativo é válido, mas não pode prescindir da mediação do 

professor, sobretudo para alertar sobre problemas como este e para aprofundar as discussões 

sobre os temas, que podem ser discutidos com os demais colegas presencialmente ou não. 

É neste cenário que se cria, de maneira abundante, propostas colaborativas de 

aprendizagem, em que a mediação do professor é essencial. Alunos e professores podem usar 

estas ferramentas para estimular o acesso às diversas informações, favorecendo um ambiente 
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de interação entre os mesmos. Com diversificadas tarefas, sob a égide de temas variados, o 

aprendiz tem a possibilidade de lidar com a demonstração e a vivência de simulação de textos 

e imagens, o que facilita o discernimento e o envolvimento destes com fatos ligados a nossa 

sociedade, associando informação à conhecimento (BEHRENS, 1996; CHAVES, 2010;  

MASETTO, 2003). 

No caso do aplicativo Busuu, trata-se de uma rede social para aprendizagem de 

línguas, criada em 2008, que provê cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Chinês, 

Japonês, Italiano, Português, Russo, Polonês, Turco e Árabe, sendo considerado a maior rede 

social para aprendizagem de línguas. Estes cursos podem ser oferecidos gratuitamente ou 

pago, conforme as necessidades do aprendiz. Da mesma forma que o Babbel, caso o aluno 

queira aprofundar-se numa área específica, ele pode fazer opção pelo curso pago. Os níveis 

em termos de aproveitamento são expostos pelas escalas A1, A2, B1 e B2, com um material 

que pode ser disponibilizado em cerca de 150 unidades. As atividades consistem em questões 

de múltipla escolha, exercícios de escrita e fala. O interessante é que os usuários atuam tanto 

na condição de estudantes, como na de instrutor, corrigindo os trabalhos dos outros e de si 

mesmos. Alunos de lugares dos mais distintos podem conversar via chat-window, ou por uma 

conexão de áudio ou webcam. De maneira singular, a plataforma encoraja a aprendizagem 

colaborativa, ofertando aos usuários a oportunidade de aprender o idioma e praticá-lo através 

da oitiva, da escrita, da leitura e da fala, com o auxílio de uma comunidade crescente de 

falantes nativos, de modo que cada usuário do busuu seja tanto estudante de uma LE como 

instrutor da sua própria língua (CASTRO, 2012). 

Através do Busuu, e ao contrário do Babbel, o tipo de CALL utilizado é o integrativo, 

que na esteira de Oliveira (2013) refere-se não só à visão mais social ou sociocognitiva de 

ensino que põe maior ênfase no uso da linguagem em contextos sociais semelhantes, mas 

também devido aos esforços no desenvolvimento de novas perspectivas que visem integrar os 

vários aspectos da aprendizagem de línguas, como, por exemplo, o uso das abordagens por 

tarefa ou baseadas em projetos, o que corresponde à abordagem comunicativa de ensino de 

línguas. No Busuu há uma convergência de mídias e procura-se usar os recursos on-e off-line 

dos computadores para engajar os alunos em atividades colaborativas, significativas e de 

grande alcance, como, por exemplo, criar uma página multimídia que terá como interlocutores 

não somente o professor, mas o vasto público da internet. 
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Em suas atividades, o Busuu também propõe a leitura e compreensão de textos, 

solicitando ao aprendiz que compartilhe sua opinião sobre o que entende a partir da leitura, ou 

seja, possiblidades de diferentes visões de interpretação são abertas com este tipo de proposta 

como ilustrado na figura 3. 

 

 
Figura 3. Atividade de leitura proposta no Busuu. 

Fonte: www.busuu.com 
 

O ensino de itens lexicais também é proposto de modo colaborativo. Após introduzir 

os vocábulos, o aplicativo solicita aos aprendizes que se posicionem fornecendo uma opinião 

sobre o assunto, no exemplo selecionado (figura 4), os alunos são convidados a expressar 

quais são suas frutas favoritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Atividade de vocabulário proposta no Busuu.
Fonte: www.busuu.com 
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Como se vê a partir das figuras 3 e 4, o Busuu trabalha com uma percepção de 

compartilhamento, Share your opinions about this article with the busuu.com community, 

incitando, pois, a integração de diferentes vozes sociais que se articulam, no processo de 

aprendizagem.  

A partir dos exemplos evidenciados, vê-se que é inteiramente possível utilizar estas 

plataformas com experiências claras de aprendizagem, colaboração e interação. Alunos 

podem se sentir encorajados a ter uma aprendizagem colaborativa, na medida que o busuu dá 

aos mesmos acesso a uma quantidade infinita de informações dentro e fora do espaço virtual. 

Os alunos podem sentir-se motivados a acessar informações da rede, havendo banco de dados, 

sistemas especializados, programas educativos e recursos multimídia que permitem 

experiências que complementam, enriquecem e instigam os processos de aprendizagem. Há aí 

uma necessidade mútua de ajuda e colaboração que, por sua vez, podem desenvolver a atitude 

do trabalho coletivo, o espírito crítico e a autonomia. 

Ao constatarmos a importância destes aplicativos para o aprendizado de língua 

inglesa, bem como a influência que podem exercer na vida dos nossos discentes, entende-se 

como o ensino assistido pelo computador pode favorecer o aprendizado, fundado na 

percepção de que o ensino de línguas deve voltar-se para a função social da linguagem, ou 

seja, para os usos da língua por meio da interação entre os diversos textos discursivos – sejam 

eles escritos ou falados, em diferentes situações e contextos comunicativos – e seus 

interlocutores.  

A internet e todo seu aparato de comunicação são, hoje, uma forma de interação 

social. E considerando o papel da língua na interação social, o conjunto de elementos 

envolvidos na produção de um texto, seja ele escrito ou verbal – o assunto, os propósitos, os 

participantes envolvidos – torna-se essencial na forma de organizar cada texto e aprender um 

idioma. O processo de interação entre os diferentes indivíduos é extremamente importante, 

pois professores e alunos lidam com as novas tecnologias, cientes do desafio de ir para a sala 

de aula e mostrar ao aluno as várias oportunidades de mediação, com o uso das plataformas 

virtuais, no ensino de línguas. Neste sentido, LOPES (2010, p. 11) obtempera:   

 

[t]al qual o aluno que faz uso do texto manuscrito ou impresso para interagir com o 
outro, o computador pode ser utilizado por este mesmo aluno como instrumento 
propiciador de interações mais ricas e dinâmicas, uma vez que amplia seus limites 
geográficos e espaciais, viabilizando aprendizagens qualitativamente superiores. É 
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preciso, contudo, que a tecnologia seja parte integrante do processo educativo e não 
concebida de forma isolada, isto é, os recursos tecnológicos devem manter conexões 
estreitas com a sociedade.  

 

Trazendo toda esta discussão que envolve o uso das tecnologias para a aprendizagem 

de Inglês, a partir da interação entre os indivíduos, o professor é capaz de enriquecer e muito 

todo o processo de ensino e aprendizagem, se ele percebe que aplicativos como o Busuu e o 

Babbel favorecem um ambiente pertinente de comunicação e colaboração. Na esteira de 

Medeiros (2011), as palavras só adquirem significado em uma situação real de comunicação 

e, portanto, o discurso, para além de dialógico, apresenta também uma natureza ideológica, 

pois, é lugar privilegiado de entrecruzamento de vozes e valores sociais. Medeiros (2011, 

p.20) assim pondera:  

 

fazer uma análise profunda e aguda da palavra como signo social para compreender 
seu funcionamento como instrumento da consciência. É devido a esse papel 
excepcional de instrumento da consciência que a palavra funciona como elemento 
essencial que acompanha toda criação ideológica, seja ela qual for. A palavra 
acompanha e comenta todo ato ideológico.  

 

Neste diapasão, observa-se que todo discurso é constitutivamente heterogêneo, visto 

que é constituído por múltiplas vozes sociais, revelando, assim, a existência de uma estreita 

relação entre discurso e ideologia, o que é caracterizado, nos espaços virtuais mencionados, 

pela presença maciça de aprendizes de diferentes culturas e com propósitos variados. O 

espaço virtual de aprendizagem intercala, mistura e revitaliza diversas vozes sociais, que, 

colaborativamente, tornam a palavra, o discurso em unidades distribuídas num ambiente rico 

de interconexão entre aprendizes das mais heterogêneas culturas. Nossas falas e expressões 

são configuradas em formas de gêneros discursivos, sendo que as possibilidades de formações 

de gêneros são diretamente proporcionais às possibilidades de atividade humana, e como tal, 

são inesgotáveis. Outrossim, 

 

quando ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras 
palavras, adivinhamos um determinado volume (isto é, uma extensão aproximada do 
conjunto do discurso), uma determinada construção composicional, prevemos o fim, 
isto é, desde o início temos a sensação do conjunto do discurso que em seguida 
apenas se diferencia no processo da fala. (Medeiros, 2011, p. 30) 
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Entende-se, pois, que tecnologia pressupõe a comunicação através das palavras, que 

por sua vez criam os discursos, e estes levam à construção social do conhecimento. Tão logo, 

o aprendizado de um idioma é uma construção social e o uso das ferramentas dos aplicativos 

para lidar com o universo do mundo virtual e as novas tecnologias o faz  criar um leque cada 

vez maior de informações e conhecimentos sobre a língua que, de modo positivo, pode chegar 

ao aluno, e obter-se um processo de ensino-aprendizagem da língua alvo de forma 

contundente.  

Para vários autores (CORREA, 2001; PAIVA, 2013; LOPES, 2011; MEDEIROS, 

2011; KENSKI, 2013), no momento atual, vive-se não só uma prática social marcada pelo uso 

de diferentes tecnologias, num contexto de informação e mundialização da economia, mas 

como também a ação do determinismo tecnológico, que exige o uso de equipamentos mais 

possantes e mais velozes. Esse tipo de posicionamento pode culminar na divisão de usuários 

em dois grupos: os tecnofóbicos (demonstrando total aversão ao uso das tecnologias de 

informação e comunicação) e os tecnofílicos (sob a visão de endeusamento da máquina como 

possibilidade de resolver todos os problemas educacionais). Entendemos que ambas as 

posições atribuem às máquinas aquilo que diz respeito ao humano, isto é, o bem ou mal que 

podem causar. Ponderamos que nenhuma das visões acima corresponde ao que se espera do 

profissional do século XXI. Este deve manter-se em equilíbrio e disposto a tomar decisões 

sobre o quanto as TIC podem integrar suas aulas para otimizar os resultados do aprendiz. O 

profissional da era pós-método deve ser capaz de julgar como e quando técnicas e recursos 

(independente de serem inovadores ou tradicionais) devem integrar seu planejamento tendo 

em mente o grupo de aprendizes que leciona.  

É essencial, nesta linha de pensamento, destacar como as novas tecnologias, com o uso 

de aplicativos como o Busuu e o Babbel podem contribuir para se ter aulas mais dinâmicas e 

criativas, mas, acima de tudo, precisa-se ter em mente que o valor da tecnologia não está nela 

em si, mas depende do uso que dela fazemos. O que vale de fato é o conteúdo do processo, a 

nossa produção e a consciência crítica de como as pessoas usam o conhecimento, trazendo 

para o aluno a percepção da linguagem como fenômeno social, o que caracterizamos, aqui, 

como de natureza interacional da linguagem. O professor de línguas é ciente de que, quando 

alguém usa a linguagem, o faz de algum lugar localizado na história, na cultura, e na 

instituição, definido nas múltiplas marcas de sua identidade social e à luz de seus projetos 
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políticos, valores e crenças. (PAIVA, 2013; BEHRENS, 1996; FIGUEIREDO e SILVA, 

2014) 

Professores e alunos devem ser parceiros nesse processo de aprender e aprender. 

Colaborar significa também ceder, reconhecer que o outro pode saber algo que não sei e que 

posso aprender com ele. Tanto o Busuu quanto o Babbel colocam a nossa frente infinitas 

culturas, crenças, posicionamentos, numa integração social, através do uso educativo da 

língua. Cabe a nós, docentes, permitir uma tomada de decisão em grupo, em que os alunos 

tornam-se elementos importantes e ativos no processo, passando a assumir um 

posicionamento de responsabilidade com relação à sua própria aprendizagem e a do grupo de 

forma geral. 

 

4 Considerações Finais 

 

A partir das discussões aqui realizadas, acerca dos aplicativos e suas ferramentas no 

ensino de línguas, temos que a inserção de recursos tecnológicos na sala de aula e, 

consequentemente, no processo de aprendizagem de idiomas, como o inglês, pode, de fato, 

transformar a realidade tradicional da aula e proporcionar mudanças no processo educativo. 

Conforme aborda Kenski (2013), o professor necessita de formação profissional concatenada 

com uma política educacional que contribua para a constituição deste panorama, pois, 

qualquer que seja a tecnologia usada, os professores precisam ter conhecimento sobre a 

mesma, capacidade de escolher e planejar o uso apropriado aos propósitos de seu trabalho  

pedagógico. 

Observa-se que o professor, ao oportunizar o uso das tecnologias, das redes sociais, 

das plataformas virtuais e aplicativos implica em desafiar o espaço da sala de aula e a si 

mesmo, pois os alunos, em conjunto, e numa interação permanente, podem extrapolar os 

limites da escola, interagindo com pessoas de todo mundo, reconhecendo recursos múltiplos 

de aprendizagem, obtendo o envio de informações atualizadas e o recebimento de feedback 

imediato de outros indivíduos que podem estar nos mais diferenciados locais do planeta 

(PAIVA, 2013; CORREA, 2011). 

Pensamos que, de certa forma, para muitos docentes, seja difícil abandonar os velhos 

planejamentos tradicionais, em que eles são o centro do saber e passar a vivenciar na sala de 
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aula um processo de mediação, onde alunos e professores constroem mutuamente o 

conhecimento de línguas, é uma barreira a ser rompida. Afinal de contas, não se pode olvidar, 

na sociedade contemporânea que a revolução digital, proporcionada pela internet, semelhantes 

aos impactos da invenção da imprensa e da revolução industrial, não traz dúvidas de que as 

distâncias foram absolutamente banidas e o tempo de se ter as informações foi drasticamente 

reduzido. 

Assim, vemos que a utilização destas ferramentas aqui abordadas devem levar em 

conta os novos conceitos e o novo contexto de uma sociedade globalizada, avaliando, 

outrossim, a interação digital como uma forma privilegiada de comunicação, de ensino e 

aprendizagem de línguas. 
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REPERTÓRIO DE VAQUEIRO: MEMÓRIA, EXPERIÊNCIA, NARRAÇÃO  

 
 

Maria de Fátima Rocha MEDINA (CEULP/ULBRA)1 
 

 
RESUMO: A sociedade precisa das vozes de todos os tempos para compreender-se a si 
mesma, como a voz de Valdomiro e companheiros que se constituíram vaqueiros no vale do 
Pampã - MG, décadas passadas. A partir de registros memorialísticos é possível constatar que 
o repertório narrativo desses vaqueiros foi elaborado, artesanalmente, na lida com o gado e 
com inúmeras intempéries, nas grandes fazendas. As recordações do passado que a memória 
consegue atualizar, no presente, sugerem que, embora tecnologias e ruídos urbanos dificultem 
as trocas de experiências e a transmissão de narrativas tradicionais, ainda há muito que 
aprender sobre nossa cultura oral.  
 
Palavras-chave: Vaqueiro. Memória. Narração. 
 
 

“Eu dou valor aos meus vaqueiros, e o que eles contam de si eu 
aprecio”.  Guimarães Rosa in: “meu burrinho pedrês”.  

(Sagarana, 1972, p. 41) 
 

 
1. Introdução 

 

Pela reciprocidade, força e unidade da palavra, as vozes de vaqueiros de determinada 

localidade e época dialogam com profissionais similares do mundo inteiro, pese as 

particularidades contextuais. À labuta cotidiana com animais, em ambiente rural e muitas 

vezes hostil, está ligada a constituição desses sujeitos discursivos cujo legado é parte do 

grande texto - vozes milenares e sem fronteiras geográficas as quais formam um ilimitado e 

multicolorido tecido literário que “assegura a complexa unidade de toda a humanidade, de 

todas as culturas humanas”. O texto fundador, segundo Bakhtin (2003, p.406), foi gerado no 

“grande tempo” a partir do qual, continuamente, grupos o reinventam ao sabor das 

peculiaridades de cada realidade espacial e histórica, no “pequeno tempo” da manifestação. 

Ou seja, há um grande texto cujos fios têm entrelaçado, séculos afora, todos os demais. Ao 

focar a oralidade, Zumthor (2010) afirma que os textos pertencentes à poética oral são, de 

alguma maneira, universais, graças à movência que os narradores promovem a partir da 
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unidade fundadora tradicional. A performance poética é a maneira de manifestar, unir e 

alternar ou vincular narrador e ouvinte numa mesma sintonia, no hic et nunc – aqui e agora da 

manifestação textual irrepetível. E, embora Benjamin (1936) tenha falado do desaparecimento 

de narradores, os vaqueiros do vale do Pampã – MG, das décadas de 40 a 80, se constituíam 

contadores de histórias e ouvintes, no passado, ao socializar as próprias experiências, e 

também no presente, ao recordar décadas atrás. Assim, registros em audiovisual ou escrita, 

embora aprisionem o texto oral, têm sido possibilidades de perpetuar preciosidades da nossa 

cultura e contribuir com a tessitura textual da humanidade.  

Benjamin, no ensaio “O narrador”, de 1936, afirma que a narrativa tradicional e o 

narrador desapareceram. É verdade que numa época de caos bélico, a tendência do autor era 

idealizar o passado ao afirmar que a modernidade capitalista do entre-guerras havia destruído 

a possibilidade de as pessoas socializarem suas experiências e narrativas de maneira oral, 

coletiva e pedagógica e de elas perderem o contato com a sabedoria do narrador que sabia 

aconselhar e transmitir histórias. “A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que 

recorreram todos os narradores” ([1936] 2012, p.14).  

Para o pensador alemão, antes dos horrores da guerra, havia dois grupos de narradores 

como tipos fundamentais: aquele comparado ao marinheiro negociante que aprendia nas 

viagens; e o agricultor sedentário que conhecia profundamente as tradições culturais próprias 

a partir das vivências pessoais sem nunca ter saído do lugar. A convivência entre os dois, ou 

seja, a mistura entre as novidades trazidas de longe e as tradições locais compartilhadas 

constituíam a arte de narrar. As narrativas se misturavam e se entrecruzavam numa grande 

teia cujo alcance imaginário e memorialístico iam além da realidade local. 

Benjamin afirma que o narrador tinha como matéria-prima a própria vida, numa época 

em que as narrativas eram tecidas no ritmo do trabalho artesanal, ao sabor do encontro entre 

as pessoas que ouviam e narravam enquanto desempenhavam tarefas. Nesse ambiente 

coletivo cujo tempo era marcado pela tessitura de artefatos ou serviços, as narrações 

causavam estranhamento estético e reflexão ao ultrapassarem o caráter individual, prático e 

utilitário das notícias jornalísticas posteriores. Os narradores mais velhos, cheios de sabedoria, 

se constituíam conselheiros dos demais, em ambiente natural, inclusive no momento da 

morte. 
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No ato de extrair histórias das experiências próprias ou de seus pares, em situação 

coletiva, o narrador recordava a tradição, atualizando-a e tecendo-a como uma rede de 

memória que se ampliava cada vez que era transmitida uma nova ou a mesma narrativa. Para 

Benjamin, “a rememoração funda a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de 

geração em geração” (2012, p.228). Ou seja, o ato de narrar estaria indissociado da 

transmissão que garantia a continuidade das histórias e, consequentemente, da amplificação 

da rede. Os envolvidos eram, reciprocamente, narradores e ouvintes, o que tornava as 

histórias sem autoria e ao alcance de todos. Eles guardavam as narrações na memória e, pela 

atualização frequente, não as esqueciam. Assim, o processo narrativo contínuo e espontâneo 

envolvia determinada comunidade onde os narradores mais novos se formavam com os mais 

velhos. “Quando o ritmo do trabalho se apodera dele (o ouvinte), ele escuta as histórias de tal 

maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a rede em que está 

guardado o dom narrativo” (2012, p. 221).  

Com ajuda de Mnemosia, que era a musa do gênero épico entre os gregos, a memória 

do narrador, em ambiente que mantinha a tradição, tinha trânsito livre entre os assuntos 

rememorados. Sem ruídos, censuras, pressa, ambições individualistas ou imposições, a 

memória era “a mais épica de todas as faculdades”. 

É possível identificar marcas do segundo tipo de narrador benjaminiano nos vaqueiros 

do vale do Pampã, de décadas atrás. Eles viviam em ambiente rural, distante das cidades 

brasileiras que estavam apenas se despontando na década de 30. Em atividade ininterrupta e 

de forma artesanal, os vaqueiros eram forçados, pelas necessidades, a aprender e transmitir 

conhecimentos empíricos, por meio da oralidade, acerca dos cuidados com o gado que ficava 

sob sua responsabilidade, em grandes extensões de terra. E socializavam situações inusitadas 

que ocorriam no cotidiano, o que praticamente exigia que eles fossem, naturalmente, 

narradores. As histórias reais ou fictícias, do passado remoto e do passado recém-acontecido 

funcionavam como entretenimento do grupo de companheiros, em noite enluarada, durante 

viagem com gado, ou nos intervalos de situações corriqueiras de trabalho. 

 

De noite, quando nós viajava com gado, nós contava tanta coisa que 
ninguém nem lembra. De correr boi, de festa, proeza; de proeza que nós 
fazia. Nós contava proeza, contava sufrimento. Não sabia se contava proeza 
ou se era sufrimento.  (Registro: Valdomiro e Laurindo, em 27/12/2013, São 
Pedro do Pampã-MG).   
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Essa situação desafia o país assegurar, antes que seja tarde demais, a memória da 

cultura do passado que deve tratada muito mais do que lembranças saudosistas e/ou 

folclóricas. Zumthor (2010) chama de “tradição”, a capacidade de guardar do passado os seus 

rastros para que colaborem na compreensão do presente. Então, após anos de distanciamento 

do ambiente natural em que os relatos eram expressos no calor das experiências, dos 

conhecimentos e encontros entre vaqueiros, é importante questionar: que rastros permanecem, 

mesmo fragmentados, incompletos ou distorcidos/editados pela memória? O que tais rastros 

dizem sobre os vaqueiros, o passado e o lugar onde esses heróis das fazendas viveram? 

Registrar vozes e performances que dão corpo ao que vem à memória de vaqueiros em 

termos de aboio, de narrativas nascidas do saber “só de experiências feito” durante a 

constituição dele, como sujeito, é uma luta contra o perecível e transitório. É “apoderar-se de 

uma lembrança tal como ela cintila num instante de perigo” (Benjamin, 1974, apud Gagnebin, 

2006, p. 40). O perigo, nesse caso, é o silêncio definitivo e amargo para as novas gerações.  

Assim, a partir de relatos de ex-vaqueiros do vale do Pampã - MG, especialmente do 

aposentado Valdomiro Francisco Medina, 84 anos (2014), sujeito principal deste estudo de 

caso, é possível delinear o repertório de textos com os quais esse grupo contribui na 

continuação do grande texto milenar. São narrativas de experiências que os constituíram 

como vaqueiros e também como narradores da própria história. A memória, estimulada pela 

nostalgia da lida com o gado, outrora, fez esse vaqueiro e outros companheiros dele 

“salvarem” fragmentos do passado, no presente.   

 
2. Nas pegadas do gado 
 

O vaqueiro pertence à cultura brasileira desde a época colonial, embora o senado tenha 

aprovado o ofício dessa profissão apenas em 20132. Quando iniciou a criação bovina, no 

nordeste, esse profissional foi um dos responsáveis pela interiorização do país. Nas pegadas 

do gado, conduziu rebanhos em direção oposta aos canaviais espalhados pelo litoral. É difícil 

dimensionar os sofrimentos, as dificuldades e os desafios encarados pelo vaqueiro, numa 

época em que as terras brasileiras, afora trechos ocupados por colonizadores, eram povoadas 

                                                           
2 BRASIL. LEI Nº 12.870, de 15 de outubro de 2013.  
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apenas pelas nações indígenas. Estas, em geral, significavam para os não índios empecilho, 

medo e desconfiança.  

 

Este homem que pode ser considerado a maior escultura viva erigida até hoje 
nos sertões do Nordeste e de outras regiões do Brasil; este homem que 
singrou cada palmo de chão à procura de pastos bons e maiores para a 
criação de gado vacum que, com o rebanho se avolumando, já não podia 
viver beirando a orla, soube que imprescindível era, portanto, descortinar o 
horizonte longínquo do sertão; esta escultura humana, que ampliou a 
geografia da então colônia trocando o canavial pela caatinga e a roupa de 
algodão pela roupa de couro, de que se vestiu da cabeça aos pés; a esta 
escultura – figura emblemática do sertão e nordeste brasileiros –, chamo-a: o 
vaqueiro.   (QUEIROZ, 2010, p. 75).  

 

O folclorista Cascudo (2005), ainda que tenha reunido importantes cantares e gestas 

sobre o assunto focou o comportamento, a força e a esperteza dos animais, além de exaltar a 

habilidade dos cantadores, os quais testemunhavam como fotógrafos da palavra os momentos 

de embate entre o vaqueiro e o gado. No entanto deixou lacuna em relação ao trabalho desse 

profissional.  

 

(...) 
Correu um touro cabano, 
Este rajado da cor, 
Foi tirado cinco vez 
E cavalo nenhum tirou, 
Bateram palma e dissero: 
- Já vi bicho corredô... 
(Cascudo, 2005, p. 113) 

 
Algumas histórias de bois valentes ou encantados como também de cavalos 

habilidosos (Nascimento, 2008; Cascudo, 2005) se tornaram lendas no Brasil. Por exemplo, 

no romance do boi da mão de pau, escrito por Fabião Hemenegildo Ferreira da Rocha, do Rio 

Grande do Norte, é o próprio boi que fala sobre as tentativas frustradas de vaqueiros ao tentar 

pegá-lo – o animal - no pasto aberto a fim de aprisioná-lo no curral. Nesse cordel, o trabalho 

do vaqueiro é tratado de maneira indireta, uma vez que o foco é a esperteza do animal. 

 

(...) 
Ao senhô Francisco Dias, 
Vaqueiro do coroné, 
Jurou-me muito pegar-me 
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No seu cavalo “Baé”, 
Porém que temia a morte, 
S’alembrava da muié... 
(Cascudo, 2005, p. 125) 

 

Já o pesquisador baiano, Queiroz (2010), reconhece e torna conhecido o vaqueiro dos 

sertões da Bahia, como importante presença, até então excluída do patrimônio cultural.  

 

Protagonista do maior fenômeno sociocultural-econômico de fixação e 
unidade em toda a região Nordeste e em outras regiões do país, o vaqueiro 
foi o bandeirante que pontuou o território baiano com locais de pouso e 
currais que se transformariam nas primeiras cidades do interior da Bahia e 
do Nordeste. Para tanto, a partir do século XVI, a “civilização do couro” ou 
civilização vaqueira criou, recriou e cria saberes, procedimentos. 
(QUEIROZ, 2010, p.72).  

 

3. Vale do Rio Pampã  

 

Após o início, no nordeste, a criação de gado prosseguiu em Minas Gerais, na época 

de declínio do ouro, e esse estado se tornou grande produtor bovino desde a vinda da família 

real, no início do século XIX. Durante muito tempo, sem direitos trabalhistas e vivendo em 

fazendas com tecnologias rudimentares, o serviço do vaqueiro era3 ininterrupto e exaustivo, o 

que exigia esforço físico, competência e habilidades distintas.  

O vale do Pampã está localizado no nordeste de Minas Gerais, nas proximidades dos 

estados da Bahia e do Espírito Santo. Embora com escassa literatura própria, é citado em 

algumas pesquisas sobre os vales do Jequitinhonha e Mucuri em questões econômicas, 

socioculturais, antropológicas e ambientais (Martins, 2010; Nunes e Martins, 2009; Martins, 

2008; Ribeiro, 1998). Isso porque, além de geograficamente próximo a esses dois vales, foi o 

último a ser colonizado, sobretudo, por famílias que, com poucos recursos, fugiram de longa 

estiagem ocorrida no nordeste do país, conforme IBGE4: 

 

A partir de 1891, deu-se início a exploração do Vale do Pampã pelo homem 
branco. Entre 1890 e 1899, chegaram à região os primeiros moradores 

                                                           

3 Em recentes visitas realizadas no vale do Pampã ficou evidente que, embora muitas fazendas já estejam 
equipadas com tecnologias modernas, muitas delas ainda permanecem na mesma situação de décadas atrás ao 
desenvolver, exclusivamente, trabalho manual. 
4Disponível em: <http://www1.ibge.gov.br/cidadesat/painel/historico.php?codmun=310090& search=minas-
gerais%7C%C3%81guas-formosas%7Cinfograficos:-historico&lang=_ES>. Acesso em 21 de jan. 2014.  
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fugindo da seca do nordeste do país e em busca da planta medicinal Poaia, 
que abundava nas matas desconhecidas do Vale do Pampã. Atraídos pelo 
verde abundante e pela fertilidade de suas terras, fixaram-se às margens do 
Rio Pampã, iniciando a formação do povoado de Águas Belas.  

 

Ribeiro (1998) foca os migrantes que deixaram o Vale Jequitinhonha em busca de 

novas chances, especialmente os menos favorecidos e mais atingidos pela seca. Outra 

motivação para a colonização do Vale do Pampã foi a atração da Companhia de navegação do 

Vale do Mucuri e construção da estrada de ferro Bahia e Minas (Bento, 2006), pelas quais 

escoavam os produtos e transportavam pessoas daquela parte de Minas Gerais em direção ao 

litoral baiano. “(...) Essa onda de ‘colonização baiana’, de 1890 a 1930, alcançou as matas do 

Pampã (...) voltando-se para a fronteira com o Vale do Mucuri” (MARTINS, 2008, p. 716).  

A ocupação do vale do Pampã coincide com a expansão geográfica e o aumento da 

pecuária no Brasil, após a percepção de que o gado era mais rentável do que a agricultura, 

sobretudo, porque não precisava de muitos trabalhadores e também pelo fato de serem 

desnecessários cuidados com a terra, que já se mostrava esgotada, em alguns lugares.  
 

Esse crescimento da pecuária se explica essencialmente pelo aumento do 
consumo de carne, do leite e seus derivados, nos grandes centros urbanos do 
centro leste, em particular São Paulo e Rio de Janeiro. Entre 1940 e 1967, as 
pastagens aumentam de quase 35 milhões de hectares, e o rebanho bovino 
mais que dobrou. (PRADO, [1945] 1998, p. 337) 

 

O fato é que as populações que chegaram ao Pampã foram, gradativamente, 

desmatando a área, inicialmente muito fértil, para a plantação de roças de toco e outros 

produtos para sobrevivência. O Rio Pampã, com abundância de água, construiu belas 

paisagens cênicas próximas ao leito onde se estabeleceram algumas cidades e também muitas 

sedes de fazendas. Estas se agigantaram com o desmatamento e a ocupação do gado.  

 

As novas terras do Pampã viram aumentar, especialmente a partir dos anos 
1930, as fazendas e as propriedades camponesas que produziam 
mantimentos, algum café e cada vez mais bovinos. Do modo tradicional 
trazido do Médio Jequitinhonha, na base do sistema de rodízio e do pasto 
aberto a fogo e machado (NUNES; MARTINS, 2009, p. 10) 
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De um lado, muitos migrantes que se apropriaram das terras se tornaram fazendeiros 

criadores de gado. De outro, inúmeras crianças que chegaram ao local no período de 

colonização se constituíram vaqueiros nas décadas seguintes, empregados dos primeiros.  

 

4. Nas margens do Vale do Pampã: vaqueiros e narradores 

 

Os vaqueiros informantes deste projeto já deixaram de vaqueirar, por isso vivem em 

pequenas cidades do nordeste de Minas Gerais e do Sul da Bahia. Nas falas, misturam-se 

recordações de várias épocas, de acordo com os caminhos assimétricos da memória. Sarapião 

de Jesus, por exemplo, conta, poeticamente, como decidiu cuidar de gado.  

 

Eu era minino, mulecotezinho e via os boiadero passá com gado. Aquilo... 
meu pai trabaiano na inxada. Eu iscorava na inxada e ficava... Em casa, 
montava num cavalo de pau. Fazia uns laço de imbira, no mato, e trançava e 
botava no cavalo de pau. Marrava na garupa ô botava uns gancho de pau 
como se fossi ispora e saía. (Registro: Sarapião de Jesus, 29/12/13, em 
Carlos Chagas-MG) 

 

Eles recordam, também, com nostalgia, momentos do exercício da força física para 

domar bois e de perder-se em boqueirões e chapadas ao trote de um cavalo, na juventude. É 

evidente, ainda, a paixão pelo trabalho que eles exerceram durante décadas.  

 

As manga era umas capoera naquela época, num era? Capoera. Hoje, não. Tá 
tudo, assim ((olha e sinaliza para as pastagens verdes, além do rio)). Mas 
naquele tempo era um capoerão. E nós metia o cavalo naquele trem. 
Voltamo. Dava conta. Também nós tinha os colega tudo certo.  (Registro: 
Laurindo e Valdomiro, 27/12/13, às margens do rio, em São Pedro do Pampã 
– MG) 

 

O ex-vaqueiro que inspirou o estudo de caso deste trabalho tem 84 anos (1930-2014), 

cuja vida se confunde com rios, ao nascer e crescer no vale do Rio Pampã, passar pelo Mucuri 

e percorrer o Jequitinhonha. Atualmente, vive à beira do Taquaruçu Grande – TO, numa 

chácara, porque não consegue ficar na cidade. Ele passa os dias cuidando de galinhas, 

capinando pequenos trechos plantados e fumando o cigarro artesanal, preparado com fumo de 

rolo, palha e/ou papel. Para amenizar a saudade, adquiriu Repente, um cavalo no qual ele, ex-
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vaqueiro, se desloca em visita a alguns vizinhos de chácaras próximas. Ou apenas segue, com 

os olhares já embaçados, o animal se movimentar de um lado para outro.  

Nesse lugar, o ancião cultiva a memória de experiências passadas e as manifesta em 

narrativas, cujas raízes estão na própria vida, fruto de árduo trabalho e dos sofrimentos 

vivenciados desde menino. As apresentações espontâneas evidenciam lucidez, habilidade 

performática e desinibição.  

O recente retorno às fazendas onde viveu durante muitos anos reavivou a memória e 

permitiu-o recordar inúmeros detalhes do passado; recortes que ele foi costurando com 

intensos e extensos olhares pelos campos, com interjeições exclamativas ou apenas com um 

balançar de cabeça. Valdomiro lembrou-se, por exemplo, do período entre infância e 

adolescência, quando foi trabalhar na primeira fazenda, Santa Teresinha, onde iniciou a 

trajetória profissional. Ao transitar de uma fase à outra, os fatos parecem saltar da memória 

por meio de voz compassada, enfática e até meio desconfiada de como conseguiu chegar ao 

presente (“Eu tô vivo porque Deus é grande para nós todos...”) para narrar o acontecido tanto 

tempo atrás.  

 

Eu... /eu primeiro/ eu trabaiava aqui pro meu irmão, me ensinano, puxano 
sombra de boi ai.. na fazenda... pegava uma empreiteira; aí, eu vinha pra 
aqui, ficava mais ele aí, puxano sombra de boi, trabaiano aí... e ele... aí 
Rochael foi lá em São Pedro pedir pra mim vim morar aqui mais ele. (...) 
“Amanhã de madrugada pega o cavalo pra mim ali, naquela manga, e tal”. 
Eu levantei de madrugada, fui pra lá, peguei o cavalo, cheguei e marrei num 
morão, eu num guentava jogar a cela; ele chegou, jogou a cela (...). Ele 
montou e falou: “Monta aqui”; eu montei na garupa. (Registro: Valdomiro, 
em 28/12/13, na Fazenda Santa Teresinha-MG) 

 

Assim que chegou ao local, ele fazia inúmeros serviços domésticos, como por 

exemplo, arrancar mandioca para alimentar os animais da fazenda. A plantação ficava distante 

da sede, por isso ele precisava sair muito cedo para retornar no mesmo dia. Um dia, o garoto 

foi surpreendido por tempestade no momento em que atravessava determinada mata. Com a 

forte chuva, a tarde escureceu e, para piorar a situação, uma árvore caiu no meio da estrada, 

impedindo a passagem do animal que, assustado, jogou a carga no chão e as mandiocas 

espalharam-se por toda parte. O menino não tinha sequer um fósforo e, mesmo que o tivesse, 

estaria imprestável na roupa ensopada que lhe pesava no corpo transido de frio. Mesmo na 

escuridão, ele catou raiz por raiz para recompor a carga que conseguiu deixar na fazenda 
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próxima. E, preocupado com as incumbências do dia seguinte, andou às escuras por mais de 

uma légua, porque precisava juntar tropas e encher potes de madrugada. No dia seguinte, após 

as tarefas cumpridas, o patrão ordenou que fosse pegar o burro e as mandiocas que haviam 

ficado para trás. Ou seja, a pé ele fez todo o percurso novamente em curto espaço de tempo. 

E, ao narrar, ele questiona por que não lhe foi dado sequer um pangaré para realizar o serviço.  

Sem relógio para se orientar e, com receio de perder o horário, mal deitava, o pequeno 

trabalhador já se levantava e seguia para o pasto, a pé e descalço a fim de realizar as tarefas.  

 

E de madrugada pegava aí e atravessava o Pampã e ia pegar tropa naqueles 
morro lá, pra aqueles morro lá que você tá enxergano lá, lá ((sinaliza para 
alguns lugares)); tudo eu andava de madrugada de a pé pegano tropa, por 
aqui, por lá de cima, aí afora de madrugada. Quando chegava ia encher pote, 
fazer uma coisa e fazer outra, fazer tudo o que era mandado o dia todo até de 
noite e assim, até... (Registro: Valdomiro, 28/12/13, na Fazenda Sta. 
Teresinha, MG)  

 

Nos primeiros contatos com gado, ele conduzia bezerros ao curral, ainda “com estrelas 

no céu” ou mesmo em dias de intensas chuvas. E manifestou com detalhes e bom humor a 

primeira vez em que tirou leite. Neste trecho evidencia como as experiências dos mais velhos 

eram valiosas para as novas gerações da época.  

 

Até eu peguei mexer num curral aí mais uns vaqueiros, tirano... aprendeno a 
tirar um leitim, e fui aprendeno a tirar esse leitim e botava a vaca pra tirar 
leite, (  ) falou pro vaqueiro: “Arruma uma vaquinha mansa aí, pra 
Valdomiro aprender a tirar leite”. Aí eu botava esse bezerro na vaquinha... 
pegava no peito, pegava cá em riba, o leite represava cá embaixo, no bico do 
peito. Quando saía, saía aquela artifiçada de leite no bico do peito ((Som de 
esguicho)). Uma hora caía no mato, outra hora caía em mim, era num litrim 
que eu botava creolina, a boquinha dessa largurinha ((gestos)), outra hora 
caía ((risos)) a artifiçada caía no chão, caía em mim, caía lá no mato e era 
assim. Eu não tinha prumo na mão, fui mexer e aprendi a tirar leite e fui 
mexeno com essa tirada desse negócio aí... e mexeno com vaqueiro e era 
tudo quanto é serviço. (Registro: Valdomiro, 28/12/13, na Fazenda Sta. 
Teresinha, MG)  

 

Não estudava, mas quando passava perto de um rádio, único meio de transmissão 

artístico-cultural da época, apreciava músicas de raiz. Naturalmente, ele não desconfiava que 

essa postura natural, ainda na fase juvenil, revelava seu viés artístico que o tornaria um 

vaqueiro distinto. E parece milagre que um ser tão sofrido, analfabeto e exposto a tantos 
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reveses e a outros trabalhadores na mesma condição de precariedade humana, conseguisse 

brecha para manifestar apreço pela criação artística. Na velhice, o ex-vaqueiro continua com 

gosto musical apurado: ele canta e também identifica músicas e seus respectivos compositores 

e/ou cantores do repertório antigo. E não é que, entre irônico e burlesco, na sutileza de uma 

gargalhada, o ex-vaqueiro faz pertinentes críticas a determinadas vertentes musicais da 

atualidade? 

Ao continuar recordando, as narrativas da infância se misturaram às da juventude e aos 

perigos a que continuamente estava exposto. Por exemplo, o risco de ser pego por onças que, 

na época, eram comuns na região do Pampã.  

 

Muntava o cavalo e ia campiar mais os vaqueiro, ia juntar gado pra acolá 
((sinaliza)), tinha as manga longe; ainda a gente campeava Santa Luzia, pra 
lá ((aponta para longe)). A gente... quando num era lá, tinha um quintalão de 
mandioca que plantô. Aí, quando ia chegano: “Disarreia o cavalo e vai 
limpá, capiná”, dizia o patrão. E eu tirano a cela do cavalo, lavano, soltano, e 
a enxada na mão. Num ficava parado não, de jeito nenhum; era... quase dia e 
noite, quase dia e noite. Um dia a onça quase me pega, oh.. naquele 
buquerão ((aponta para determinado lugar)). Ali a onça quase me pega, num 
pegou purque ela tava com a barriga cheia. Tava comeno um boi ((risos)), 
num precisava comer eu não ((risos)). Ela me deixou pra outra vez.... e 
agora? ((gargalhada)). (Registro: Valdomiro, 28/12/13, na Fazenda Sta. 
Terezinha, MG) 

 

Uma espécie de Dom Quixote pelo avesso do avesso, sem nunca ter lido uma história 

de cavalaria, percorria chapadas e boqueirões em busca não dos seus, mas dos sonhos do 

patrão.  

 

Vaca tomou minha inteligença. Que minha inteligença foi só pa vaca. Tudo 
que vaca precisava, eu tava com aquilo na cabeça. É: desenganchar bezerro, 
cortar gabarro, vê se tava amojada, vê se tava parida, vê se tava mamando, o 
bezerro. Essa coisada toda. Não me enganava, não. Não me ENGANAVA. 
Vaca. Antão, minha inteligença em vés de ser pa istudá, foi pa vaca. 
(Registro: Valdomiro, em 28/12/2013, Fazenda Sto. Antônio-MG) 

 

O cavalo era sua extensão. Juntos, enfrentavam os mais distintos tipos de desafios. E, 

quando encontravam com os companheiros, contavam como haviam conseguido guiar 

determinado gado difícil de uma fazenda à outra ou um perigo pelo qual passara. Como por 

exemplo, o caso da Jaracuçu: 
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Dominguinhos me disse: “Oh, Valdomiro, uma cobra correu atrás de mim, 
ali, muntado. E quase me pega. Uma cobrona danada, naquela ponta de alto, 
aculá” ((sinaliza com a mão em direção ao local)). Aí eu falei: “É a qui jogô 
o bote em mim. Era uma bruta de uma jaracuçu que eu nunca vi”. Quase 
pega ele, amuntado. (Registro: Valdomiro, dia 28/12/13, Fazenda Santa 
Teresinha-MG) 

 

Já o senhor Laurindo, por exemplo, quebrou a perna e, após algum tempo, deslocou o pé em 

tentativas de controlar bois. Ele afirma:  

 

Eu nasci os dentes em cima de um cavalo.  
(Registro Sr. Laurindo e Valdomiro, em 27/12/2013, São Pedro do Pampã-
MG) 
 
Tudo que nós fez. Nós fez, nós só trabaiô com sofrimento. Aquel tirá leite 
discalç’, dent´da lama. Num tinha bota di burracha. Tudo era difici. 
(Registro: Valdomiro e Sr. Laurindo, em 27/12/2013, São Pedro do Pampã-
MG) 

 

Os momentos com os companheiros, seja em momentos de ferra, vacina, apartação de 

reses ou em viagem com o gado funcionavam como espaço narrativo, sobretudo, para 

socializar experiências. Todos aprendiam empiricamente, pois as tecnologias da época eram 

muito precárias e geralmente eles não saíam da fazenda. Mas além de práticos, eram também 

espaços de entretenimento. Vale ressaltar que as narrativas transmitidas, atualmente, de 

acordo com as fendas ou fissuras da memória, pela distância do tempo, eram contadas, no 

passado, no calor da emoção das experiências, das proezas que tornaram o vaqueiro herói e 

narrador.  

 

À noite, fazia barulho. Tinha vez que era oito, dez vaquero ali. De vez em 
quando fazia serenata. Silv saía da casa dele e ia pra lá, assuntar, mais nós; o 
dono da fazenda. (Registro: Valdomiro e Laurindo, em 27/12/13, São Pedro 
do Pampã-MG).  

 

O vaqueiro foi capaz de transformar as epopeias em glória. Narrava como algo natural. 

Narrava para não se embrutecer como os animais que estavam sob seus cuidados. Narrava 

para transmitir experiências, socializar desafios cotidianos que surgiam do contato com 

situações inusitadas das quais ele era o próprio herói. E, ao constituir-se sujeito a partir de 
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afazeres, experiências, narrações e vínculos ligados à fazenda, ao gado e ao patrão, o vaqueiro 

se transformou em significativo componente da cultura rural.  

 

Nossa vida de vaquero foi dura. Nós partia no mundo daqui pra Teófliotoni. 
Boiada. E era assim. Tinha hora que dava um tempo bom de chuva. Nós 
sufria, né bicho? Nós sufria MESMO. Não tinha conversa. No dia que nós 
tava ( ), nós assava carne no mei do tempo aí, ó. Rodava o gado e assava 
carne, num era? Toman chuva e comia ali; e onton, como diz, levemo a vida 
assim muitos ano, nesse batidão. Daqui pra Teofliotoni, pra Nanuqui, Águas 
Formosa. (Registro: Laurindo e Valdomiro, em 27/12/13, São Pedro do 
Pampã-MG).  

 

Na atualidade, eles recordam o passado como tentativa de vencer o tempo, porque 

gostavam de vaqueirar. Resistência. Deixaram as extensas fazendas de gado para trás, porque 

sabem que já não têm força física. “Agora velho, eu sei: o melhor caminho, mano, é o que já 

foi”5.  Mas campeiam a memória, também difícil de domar: é a sombra da lembrança.  

 

Era ruim. Não era faci, não. Mas a gente tem saudade da porquera ((risos)). 
Aquilo (trabalho de vaqueiro) é o espelho da saudade; a sombra da 
lembrança. (Registro: Valdomiro e Laurindo, em 27/12/13, São Pedro do 
Pampã-MG). 

 

Para os vaqueiros, os momentos de narração, no passado, funcionavam como 

estratégia de sobrevivência a fim de vencer a solidão e os sofrimentos, como também para 

divertir-se da própria saga e da coragem surgida no de repente imprevisível. O tempo, nos 

espaços de contação de histórias, era transformado em momentos de imaginação e 

entretenimento e promovia relação mais humana e poética entre o vaqueiro e o mundo isolado 

das fazendas, no país mais rural do que urbano, épocas atrás. Já no presente, ao revisitar a 

memória, eles têm a oportunidade de ver-se a si mesmos como heróis de uma época difícil e, 

ao mesmo tempo, fascinante, desafiante. Assim, ao registrar o que a memória consegue 

atualizar, é uma forma de os vaqueiros, importantes sujeitos da cultura brasileira, não caírem 

no esquecimento, nesse país cuja força econômica esteve fortemente ligada à criação de gado.  

 

 

                                                           

5 Música “Manuelzão”, do CD Canção dos nomes. Poemas de Carlos Rodrigues Brandão e músicas de Josino 
Medina / Dércio Marques. Rosa Rara.  
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5. Considerações finais 

 

A memória de vaqueiros, como profissionais e ao mesmo tempo como personagens e 

narradores da própria história, é significativa lembrança que contribuirá para as novas 

gerações conhecerem melhor a realidade do homem brasileiro que viveu no campo, antes das 

tecnologias modernas, e do próprio país e suas nuances econômicas, socioculturais e 

históricas. Além da valorização de importantes elementos constituintes da heterogênica 

cultura brasileira a qual tem uma história específica que a torna o que é.  
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SOB A PRODUÇÃO DO DISCURSO AUTORITÁRIO: A CONSTRUÇÃO DE UM 

DITADOR 

 
 

Anderson Nowogrodzki da SILVA (UEG)1 
 
 

RESUMO: O presente trabalho é fruto de algumas observações sobre a construção dos 
discursos e a propriedade que esses têm de produzir, em seu esteio, sujeitos. Se delimitarmos 
o tema proposto, temos o seguinte desenvolvimento: “sob a produção do discurso autoritário 

de Adolf Hitler, a construção de um ditador em sua autobiografia”. Com isso, decidimos 
analisar o discurso autoritário presente na autobiografia de Adolf Hitler, cujo título é Mein 
Kampf. Assim, o postulado teórico com o qual iremos trabalhar é a Análise do Discurso 
francesa, por ter inúmeros desdobramentos e contribuições para os estudos da linguagem em 
uma perspectiva historicista.  
 
Palavras-chave: Ditador. Hiltler. Mein Kampf. 
 
 
1 Análise do discurso: conceitos em relevância 

 

O discurso é formado em diferentes situações sociais, constituído em meio a 

acontecimentos histórica e ideologicamente marcados. Em outras palavras, o discurso pode 

ser considerado um composto heterogêneo, constituído por diversas vozes que, em união ou 

em confronto, configuram sua significação.  

De acordo com Fernandes (2008), a análise do discurso situa-se em um espaço teórico 

transdisciplinar que oferece teorias e métodos para a reflexão sobre a produção e a circulação 

dos sentidos sociais. Tendo este preceito por base, podemos afirmar que o discurso excede os 

limites imanentes da língua e dialoga com os aspectos históricos e ideológicos, inscritos em 

diferentes situações sociais, sendo materializado linguisticamente em enunciados que, 

concretamente, criam imagens ou efeitos de sentidos traduzidos em discursos.  

Ao usar o termo “sentido”, fazemos referência às relações que se estabelecem entre 

sujeitos em interlocução, em situações plurais de discurso. Dizemos, então, que o discurso é 

polissêmico, produto de situações que marcam seus sujeitos historicamente. 

Nos discursos existem ideologias que os atravessam e que interpelam os sujeitos 

situados nos diversos lugares sociais, segundo os quais se expressam. Ideologia pode ser aqui 

                                                      
1 Universidade Estadual de Goiás – Campus Inhumas, Brasil. E-mail: a.nowogrodzki@hotmail.com. 
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definida, de acordo com os conceitos de Althusser (1918), como o conjunto de práticas 

materiais necessárias à reprodução das relações de produção. A ideologia não parte de uma 

única fonte, mas se forma como um conjunto, por meio do qual se desenvolve um efeito de 

relação unificado, ao qual chamamos “Aparelhos ideológicos de Estado”. Com isso, 

observamos que a palavra não existe em si mesma, não é imanente, seu sentido advém de uma 

construção sócio-ideológica.  

O sujeito sobre o qual refletimos é considerado pela AD2 como o sujeito falando, 

sendo um ser que enuncia, que possui um modo de dizer consoante seu posicionamento 

histórico, social e ideológico.  

Para Fernandes (2008), a AD se constitui a partir da observação das condições de 

produção dos discursos. Tais condições dizem respeito aos aspectos sociais, ideológicos e 

históricos que envolvem e constroem os discursos enunciados pelos sujeitos. Pensando nisso, 

Foucault (1995 apud FERNANDES, 2008) em suas indagações, que referenciam a aparição 

de um enunciado e não outro em seu lugar, salienta a relevância das condições de produção 

para a formação dos discursos. 

A formação discursiva, segundo Fernandes (2008), pode ser relacionada à noção de 

interdiscursos3. O interdiscurso atua sobre o sujeito por meio de seus posicionamentos, dos 

lugares sociais que ocupa e lhe dão voz. O discurso é formado pelo entrecruzamento de outros 

discursos, o que nos leva a entender que o enunciado está em constante metamorfose, de 

acordo com as possibilidades permitidas pela formação discursiva (FD), e mobiliza-se entre a 

continuidade, descontinuidade e dispersão, enquanto resultado de suas condições de 

aparecimento. 

De acordo com Foucault (1995), a unidade discursiva se caracteriza pela afirmação de 

que, nenhum discurso surge espontaneamente. O discurso só se concretiza por meio do 

Devir4. Enfatiza-se, com isso, que os discursos possuem antecessores e sucessores e, mesmo 

partindo de diferentes sujeitos, promovem uma unidade.  

Surge nesse cenário, a noção de memória discursiva enquanto condição basilar ao 

aparecimento de todo e qualquer discurso. Com base nos conceitos de Courtine (1981 apud 

FERNANDES, 2008) e Pêcheux (1999 apud FERNANDES, 2008), o termo “memória 

                                                      
2 Análise do Discurso. 
3 Discursos que se entrecruzam, sendo oriundos de diferentes meios ideológicos, históricos e sociais. 
4 Dinâmica, transformação contínua. 
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discursiva” faz referência à função que interioriza os diversos discursos socioculturais, que se 

entrecruzam perante o sujeito e o formam, correlacionando-se com a coletividade do discurso. 

Robin (1973 apud FERNANDES, 2008) afirma que o discurso é submisso ao princípio 

da formação ideológica num sistema hierárquico de dependência. Podemos inferir que, as 

relações de poder dentro da sociedade promovem alterações de direção dos discursos, pois 

estão marcadas por ideologias que desencadeiam mudanças socioculturais. Com base nessas 

considerações, tentamos compreender a definição de “formação ideológica”, termo que se 

refere à relação entre a posição social do sujeito e sua exposição a diferentes ideologias que 

acabam por construir seu próprio discurso. 

De acordo com Fernandes (2008), a análise do discurso é uma disciplina de caráter 

transdisciplinar, que se constitui a partir de outras disciplinas, são elas: História, Psicanálise e 

Linguística. Segundo Foucault (1995), existe uma quebra no modelo histórico arcaico, que 

difundiu uma História Geral para a humanidade. Em oposição a esse modelo, ascende uma 

nova História baseada na observação e análise das minúcias, das condições de produção. 

Evidencia-se uma visão pautada no discurso exterior ao sujeito, as análises passam a ser 

rarefeitas. Para a História Nova os documentos são modos de ver, não monumentos. Busca-se 

agora a observação das continuidades e descontinuidades. 

De acordo com tais preceitos podemos considerar a massificação de um materialismo 

histórico, segundo o qual, buscam-se os efeitos de causalidade entre o desenvolvimento e as 

mudanças que se encontram numa sociedade, a partir dos eventos históricos, que decorrem 

dos discursos humanos. A história e seus princípios sociais e ideológicos regem as condições 

sobre as quais os enunciados são produzidos.  

Os elementos materiais que proporcionam a concretização do discurso tem relação 

direta com a Linguística nos campos da língua e da linguagem.  Estas funcionam como 

materializadores das múltiplas vozes do sujeito. 

Segundo Gregolin (2003), a linguística inicialmente é atravessada pela história por 

meio dos conceitos marxistas, constante problematização das bases epistemológicas da AD. O 

estudo da AD implica em recorrer frequentemente à teoria. A história determina os sentidos, 

tendo como consequência a dispersão destes. 
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2 Um olhar sobre o sujeito no e do discurso 

 

Pelo projeto que empreendemos aqui, consideramos relevante discutir a noção de 

subjetividade no discurso. Subjetividade e identidade são conceitos que estão na base da 

Análise do Discurso e dialogam, continuamente, com nossa análise de dados, cuja referência é 

uma autobiografia, daí sua pertinente discussão. De acordo com Fernandes (2008), o sujeito 

discursivo se caracteriza como um ser social, apreendido em um espaço discursivo. Este 

sujeito é constituído por diversas vozes e, sendo dialógico e heterogêneo, está situado 

ideologicamente na sociedade. 

A partir das noções de discurso e formação discursiva podemos constatar que, o 

sujeito é constituído por vozes que se entrecruzam e dão forma ao discurso. Segundo Bakhtin 

(2003), este processo é puramente polifônico. A noção de polifonia é de singular importância 

para o entendimento da noção de sujeito no e do discurso. Bakhtin (Ibid) refina seu conceito 

de polifonia, referindo-se ao dialogismo, característica básica para a manifestação e 

materialização das vozes na sociedade. Isso corrobora a relação entre o eu e o outro (mundo 

social no qual o sujeito se insere. Diferente de “Outro” referente a manifestações do 

inconsciente) nos processos de interação discursiva. 

Segundo Authier-Revuz (2004 apud FERNANDES, 2008), o sujeito é um composto 

discursivo baseado em dois tipos de heterogeneidade, uma mostrada e a outra constitutiva. A 

primeira baseia-se no fato de o sujeito apontar a origem das vozes que compõem seu discurso 

explicitamente, enquanto a segunda busca evidenciar o entrecruzamento de diferentes vozes, 

não necessariamente identificadas, que constituem seu discurso. 

O sujeito é o construto de uma exterioridade social. Em outras palavras, é fruto de um 

conjunto de discursos exteriores a si, que o atravessam e causam o devir contínuo. A 

identidade é produzida e transformada a todo tempo, sendo plural, fragmentada e não fixa, 

pois se dá por meio da constituição de elementos ideologicamente definidos. 

Cada sujeito constrói-se por meio das diferentes relações que, historicamente, 

estabelece com a sociedade. A subjetividade evidencia aqui a individualidade constituída 

pelas ideologias que nos cercam. O sujeito é marcado por posições e estas se referem também 

às diversas posturas discursivas que o indivíduo mobiliza socialmente. Isso pode ser 

observado em diferentes ocorrências materiais linguístico-discursivas. 
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Segundo Pêcheux (2008), o sujeito está imerso em uma dupla ilusão. A primeira diz 

respeito ao controle do sentido do discurso, que tende a parecer fluir do indivíduo. A segunda 

é o controle do próprio discurso, desconsiderando os efeitos causais entre o sujeito e a 

exterioridade.  

Tais conceitos criam uma base para a constituição da análise dos fragmentos 

autobiográficos aqui proposta, tornando-se fundamentos para a edificação desta pesquisa, 

sendo o alicerce para a interpretação do discurso de Adolf Hitler em sua obra Mein Kampf. 

 

3 Socialismo Real e Nazismo 

 

Segundo Cotrim (1999), o socialismo em sua implantação prática é conhecido como 

“Real” e se associa largamente ao autoritarismo, em função da necessidade de induzir massas 

populares a aceitar uma gama de ideologias que viriam a reconfigurar a sociedade e sua 

economia. O primeiro exemplo de Socialismo Real apresenta-se na Revolução Russa, período 

em que os bolcheviques ascenderam ao poder, liderados por Lênin e flanqueados por suas 

teorias, derrubando o poderio autocrático e buscando a democratização e valorização do 

proletariado. Após a morte de Lênin, Stalin toma o poder, opondo-se a Trotski e fundando um 

governo ditatorial. Passa-se a reprimir qualquer manifestação contra seu governo, defendendo 

o princípio de que o socialismo não deveria se expandir, sendo a União Soviética o território 

que deveria se desenvolver, tal fato culminou na edificação deste Estado como uma das duas 

superpotências que se estabeleceram após a Segunda Guerra Mundial, de forma gradativa, por 

meio de massacres.  

Após a difusão dos conceitos socialistas pelo globo, outros Estados aderiram a tal 

ideologia, o que foi o estopim de uma série de extermínios, associando tal teoria de 

organização econômica, a partir do século XX, ao totalitarismo.  

 Constantino (2006) afirma que, os governos de cunho socialista ou os membros de 

partidos de esquerda, tendem a construir a imagem de que há oposição entre socialismo e 

nazismo em razão do enfrentamento entre os grupos da União Soviética e do governo nazista, 

porém, defende a existência de inúmeras semelhanças entre os dois movimentos ideológicos, 

principalmente, no sentido de busca por remodelar a sociedade. A primeira observação que 

deve ser feita é a relação do nome “nazi” e o modo como se deu sua construção, sendo 
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derivada das palavras “Der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiters Partei”, ou “Partido 

Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães”, uma afirmação de que o governo nazista 

possuía, em si, princípios socialistas.  

A tentativa de carregar as massas sociais num movimento de modificação coletiva 

existia tanto nas teorias marxistas, quanto nas premissas do nazismo, almejando reformular a 

sociedade e findar com desigualdades, buscando refutar, ou reprimir qualquer contraponto que 

pudesse se evidenciar.  

Outro ponto em que as ideologias nazista e socialista se cruzam, é no princípio de 

obliterar a propriedade privada, findando com a concentração de bens nas mãos de poucos e 

passando as decisões administrativas dos meios de produção para o governo. Ambas fazem 

referência ao enfrentamento de grupos, sendo os socialistas (marxistas) centrados na luta de 

classes, enquanto os nazistas estariam visando o enfrentamento racial. Diz-se ainda, que 

Hitler leu Marx em sua juventude, quando se mudou para Munique, agarrando-se a diversos 

conceitos do teórico socialista, porém, opondo-se ao movimento marxista.  

Os dois movimentos ideológicos visavam a ascensão de uma massa. Enquanto os 

socialistas buscavam trazer autonomia para o proletariado, os nazistas almejavam disseminar 

a raça ariana e torna-la superior. Constantino (2006) afirma, também, que o nazismo é o 

extremo oposto ao capitalismo-liberalista. 

 Szklarz (2013) corrobora para estas afirmações, ao dizer que, a população alemã 

conhecia todas as atrocidades do governo nazista, e sem o apoio da mesma, o Terceiro Reich 

não teria se desenvolvido. O socialismo prega a coletividade no governo do Estado. Szklarz 

(2013) enumera sete itens, que poderiam ter sido os motivos da união entre os nazistas e a 

sociedade alemã no início do século XX. O primeiro destes pontos seria a série de imposições 

e repressões trazidas pelo Tratado de Versalhes, resultante da Primeira Guerra Mundial, 

responsável por reprimir e humilhar a população alemã, incorporando a esta um sentimento de 

nacionalismo exacerbado. O segundo ponto abordado faz referência à retórica impecável de 

Hitler, trazendo uma carga de conhecimento sobre a história da Alemanha e usando esta para 

reacender a chama do que havia sido um grande império no passado, levando o povo a ter 

esperanças de uma retomada do país, como império, em sua potência máxima.  
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O terceiro ponto diz respeito às experiências com governos republicanos após a 

Primeira Guerra não foram agradáveis às massas, levando estas a apoiar a restauração do 

Estado autoritário.  

O quarto ponto ao qual Szklarz (2013) faz referência é à política econômica, onde 

Hitler foi enfático, em razão de as classes mais baixas estarem suprimidas, cada vez mais, 

pela miséria. O Führer deu vazão à melhoria de vida, preocupando-se com as necessidades da 

população. Saindo da crise, os alemães viam na imagem de Hitler uma nova esperança.  

O quinto ponto abordado por Szklarz (2013), era o modo carismático com que o líder 

nazista se apresentava à população em sua propagando política, disseminando uma empatia 

muito grande e elevando a autoestima do povo alemão, posicionando-se como parte da 

sociedade e afirmando que deveriam ser um só corpo. 

O sexto ponto possui como esteio o terror nazista. Apesar de a população ser 

reprimida pela força e pela imposição no início da guerra, enquanto o governo nazista se 

erguia, o povo ajudou a gestapo5 a encontrar judeus e comunistas. Nos primeiros anos o 

governo e a sociedade civil possuíam uma relação de confiança, ao invés do medo que pouco 

a pouco cresceu, em detrimento da guerra.   

Szklarz (2013) coloca em questão, por último, o fato de Hitler se associar à igreja 

católica e seus conceitos medievais de antissemitismo, repudiando os judeus como um grupo 

que infestava o mundo, juntamente a negros, homossexuais e ciganos. Pregavam-se, assim, 

medidas para exterminar estas raças e fazer crescer a raça ariana, o que foi aceito e apoiado 

por uma maioria popular, diferenciando-se de Marx, que defendia a necessidade do ateísmo 

para o crescimento da sociedade.  

De acordo com Reisman (2014), os defensores de que o capitalismo e o nazismo estão 

associados, em função da relação de posse entre indústrias e civis, pecam ao acreditar que 

existia um controle privado dos meios de produção. Pelo contrário, afirma-se que o controle 

dessa maquinaria estava nas mãos do Estado, sendo todas as decisões tomadas por ele, apesar 

de haver um proprietário nominal. Tal fato foi justificado pela necessidade de alcançar o bem 

comum, sendo o povo, o reflexo dos desejos do Estado. O nazismo via a população como um 

meio para atingir suas finalidades. 

                                                      
5 Polícia política da Alemanha nazista. 
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Segundo Reisman (2014), as medidas tomadas pelos governos socialistas para 

reorganizar a economia de uma nação seriam baseadas no totalitarismo. Para tanto, o Estado 

passaria a regulamentar o controle de preços, as mercadorias produzidas, a quantia, os 

métodos e os destinatários, levando, assim, o país a se reerguer de crises. Tal atitude 

totalitarista, porém, fixaria preços mais altos em produtos menos necessários para os 

interesses governamentais, levando os grupos populares, com maior demanda de 

determinadas mercadorias, ao mercado negro, culminando no tráfico e desvio da produção e 

resultando na criação de uma polícia política secreta que agisse espionando e conduzindo 

traficantes à cadeia de forma arbitrária, sob fortes penalidades. Reisman (2014) conclui que, 

apesar de o governo atingir o bem estar individual, são criadas barreiras para a liberdade e 

individualidade. E afirma, por fim, que o governo nazista, com o advento da inflação, 

posterior à Primeira Guerra Mundial, só se distanciou, aparentemente, do socialismo, por 

conseguir agir de forma totalitária usando proprietários nominais sobre os meios de produção 

para que o povo não reagisse contra a movimentação econômica ditada pelo Estado. Sendo 

assim, a repressão pela força foi substituída pela sedução da retórica impecável do líder 

nazista.  

Baseando-se no que foi dito pelos teóricos acima citados, em suas argumentações, 

podemos afirmar que o nazismo se caracterizava como um governo produzido sobre o esteio 

do socialismo e do nacionalismo extremista. 

 

4 Quando a autobiografia (re) significa um ditador 

 

Sabe-se, de acordo com Szklars (2013), que Hitler, na exposição de suas ideologias, 

assume uma posição autoritária no livro Mein Kampf, antes mesmo de ascender à posição de 

líder da nação alemã. Diz-se, ainda, segundo Luiz (2011), que o mesmo livro foi tratado, 

durante a consolidação do partido nazista e desenvolvimento do terceiro Reich, como uma 

bíblia que carregava os princípios de formação de uma raça hegemônica, repassando os 

conceitos da construção de uma sociedade desenvolvida e dotada de um nacionalismo 

exacerbado. Observando estas questões, somos levados a refletir sobre os eventos que se 

desenrolaram após 1933 (data da ascensão do autocrata ao poder) e relaciona-los à 

autobiografia, intermediando os reflexos da difusão da ideologia nazista na Alemanha.  
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No trecho: 

 

Com esse livro eu não me dirijo aos estranhos mas aos adeptos do 
movimento que ao mesmo aderiram de coração e que aspiram 
esclarecimentos mais substanciais. Sei muito bem que se conquistam adeptos 
menos pela palavra escrita do que pela palavra falada e que, neste mundo, as 
grandes causas devem seu desenvolvimento não aos grandes escritores mas 
aos grandes oradores. (HITLER, 2003, p. 1). 
 

Podemos inferir a possível relação que Hitler buscou estabelecer com o povo alemão 

por meio de sua autobiografia, não parecendo buscar difundir a aceitação de suas ideologias, 

menos ainda persuadir a oposição. Pelo contrário, esse fragmento reforça a necessidade de 

criar uma ancora para os adeptos do movimento, dar uma estrutura rígida e bem delimitada 

para o nazismo. Vemos ainda a reflexão do ditador sobre a importância da palavra falada e, 

pautados em Szklars (2013), inferimos que a sua imagem como grande orador advenha da 

crença de que a linguagem falada sobrepõe a linguagem escrita em nível de persuasão.  

Afirmamos aqui, na premissa desta pesquisa, que Hitler pode ter construído sua 

imagem como ditador, entre outros meios, utilizando a autobiografia. Para que comprovemos 

tal conjectura, abordamos o fragmento que diz:  

 

Quando, depois de muitos anos, examino o resultado daqueles tempos, vejo 
dois fatos de muita significação: 
1.° Tornei-me nacionalista. 
2.° Aprendi a entender a história pelo seu verdadeiro sentido. (HITLER, 
2003, p. 11). 
 

O primeiro ponto abordado por Hitler no fragmento acima evidencia um de seus carros 

chefes na construção do modelo político com o qual posteriormente ascendeu ao cargo de 

líder da nação alemã (nacional socialismo). O segundo, por sua vez, mostra a posição 

axiomática do ditador, ao se posicionar como detentor de verdades absolutas. O modo como o 

sujeito se posiciona em seu enunciado e o lugar social que o mesmo ocupa refletem na forma 

como ocorre a dispersão do discurso. Neste caso, tendo como suporte a autobiografia, o 

sujeito se mostra ao leitor como inquestionável, levando-o a submeter-se a ideologias de 

cunho nazi. Segundo Szklars (2013), Hitler conseguiu dispersar seus fundamentos em toda a 

Alemanha, antes mesmo de ascender ao poder em 1933, tendo o apoio de grande parte da 

população, que, cada vez mais, posicionava-se contra a República de Weimar.  
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Hitler justifica ao longo de toda a autobiografia seu posicionamento contra os judeus e 

vez ou outra traça uma aversão ao marxismo, podemos ver isto no seguinte fragmento:  

 

Abriram-se-me os olhos para dois perigos que eu mal conhecia pelos nomes 
e que, de nenhum modo, se me apresentavam nitidamente na sua horrível 
significação para a existência do povo germânico: marxismo e judaísmo. 
(HITLER, 2003, p. 22). 
 

O Führer, por meio de seu profundo conhecimento sobre política e persuasão vê no 

fato de negar a associação ao marxismo uma vantagem, contrariando o modelo governamental 

vigente na União Soviética desde a Primeira Guerra Mundial (Comunismo), ao qual o povo 

mostrava grande desafeto, principalmente por ser marcado pela violência exacerbada e 

repressão totalitarista. É preciso salientar que, após a tomada do poder em 1933, de acordo 

com Szklars (2013), a Alemanha possuía resquícios das mazelas da Primeira Guerra e se 

encontrava em crise e com altos níveis de inflação, a República de Weimar não conseguiu 

controlar a economia do país (daí a aversão popular a esse modelo de governo), mas Hitler, 

por meio de um totalitarismo velado (controlando as grandes empresas alemãs que se 

mostravam privadas apenas nominalmente) reestruturou a organização econômica do país, 

dando suporte à sobrevivência do povo, o que culminou, inicialmente, na grande aceitação do 

nazismo e na exaltação de Adolf Hitler. Quanto ao judaísmo, Hitler recorre aos estereótipos 

para construir uma visão deturpada e uma ideologia antissemita em sua autobiografia, 

tomando os judeus como um povo sujo que estaria infestando a nação.  

Hitler ainda procura mostrar um lado humano, levando o leitor às suas origens, em 

razão de buscar aproximar-se: 

 

Essa cidadezinha está situada nos limites dos dois países alemães [Alemanha 
e Áustria] cuja volta à unidade antiga é vista, pelo menos por nós jovens, 
como uma questão de vida e de morte. (HITLER, 2003, p. 5). 
 

O autocrata posiciona-se a todo o tempo como pessoa vitimada e humilde, sem perder 

sua postura como grande ditador e reforçando a todo o tempo sua identidade como parte 

essencial do povo alemão, descendente de um império fragmentado pela Primeira Guerra 

Mundial. É preciso mostrar que, Hitler era austríaco, fato que nega a todo o tempo, 

carregando a bandeira da unificação das regiões que um dia pertenceram ao império alemão, o 
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que o leva, consequentemente, a chamar o período em que governou a nação de “Terceiro 

Reich”.   

É preciso salientar que esta pesquisa não chegou ao seu fim, por isso o número de 

fragmentos analisados é limitado e nem todos foram apresentados aqui, sendo este, um esboço 

de um arcabouço de análises muito maior e que aos poucos se expande e evidencia o modo 

como Adolf Hitler se inscreveu na História Geral como ditador. Alguns de seus primeiros 

passos foram dados por meio de sua autobiografia, que foi escrita oito anos antes de sua 

ascensão como governante da nação alemã.  

 

5 Considerações Finais 

 

Evidenciamos, assim, que a autobiografia remodelou a imagem de Adolf Hitler para a 

sociedade alemã e para o mundo, materializando suas ideologias por meio da narração de sua 

própria vida e almejando cravar o nazismo na mente de seus adeptos, com o objetivo de 

assegurar-se da importância atribuída ao movimento que concebeu, dando força ao mesmo. 

Enfim, o discurso ditatorial e o modo como o Führer, em condições de produção específicas, 

deu gene ao modelo governamental que, até os dias de hoje, impacta a sociedade, em função 

das atrocidades decorrentes da Segunda Guerra Mundial e suas ligações com o nome do 

autocrata criam liames com a produção de seu discurso autoritário dentro de sua 

autobiografia, ressignificando-o como ditador.  
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TRATAMENTO DO ERRO ORAL POR INSTRUTORES DE INGLÊS 

 
 

Aline Ribeiro PESSÔA (UFOB)1 
 
 

RESUMO: Este trabalho discute um estudo exploratório sobre erro oral e seu tratamento nas 
aulas de inglês de um programa extensionista de ensino de língua estrangeira. A pesquisa 
objetiva identificar quais técnicas de tratamento corretivo são usadas e analisar se existe 
relação entre essas técnicas e o tipo de erro produzido pelo aprendiz. Os dados foram 
coletados por meio de entrevistas e gravações de aulas. Os resultados demonstram que as 
técnicas de tratamento corretivo mais frequentemente usadas são reformulação, correção 
explícita e linguagem corporal, além de evidenciar relação entre as técnicas de tratamento 
fornecidas e o tipo de erro cometido.  
 
Palavras-chave: Ensino de inglês. Erro oral. Técnicas de tratamento. 
 
 
1. Introdução 

 

Os erros produzidos por aprendizes de língua estrangeira tem sido alvo de diversas 

pesquisas desde a segunda metade do século XX. Desde então, a noção do significado do erro 

no processo de ensino-aprendizagem de línguas tem variado de acordo com as teorias 

linguísticas em voga.  

Até a metade dos anos 60, de acordo com a teoria behaviorista de aprendizagem de 

língua estrangeira, os erros eram considerados como respostas inadequadas a um determinado 

estímulo e, assim sendo, precisavam ser evitados porque seriam o resultado de deficiência na 

aprendizagem. Nesse sentido, uma das funções do professor era a de prover correções do erro 

oral imediatas; interrompendo, se necessário, a elocução do aluno. 

A partir da segunda metade da década de 60, os estudiosos começaram a demonstrar 

que os erros dos aprendizes de língua estrangeira são característicos da competência 

transitória do aprendiz em um determinado momento; são evidências de como a língua é 

aprendida e muitas vezes são o reflexo de hipóteses construídas pelo aprendiz (Corder, 1967; 

Ellis, 1985). Assim sendo, os professores não devem mais pensar em extinguir os erros de 

seus alunos, pois o novo entendimento preconiza que cabe aos professores fornecerem meios 
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para que os aprendizes possam perceber seus erros e, assim, corrigi-los. Desse modo, 

Allwright e Bailey (1991) sugerem que o termo tratamento de erros substitua o termo 

correção. 

Os objetivos desta pesquisa exploratória são identificar as técnicas de tratamento de 

erros usadas por instrutores2 de inglês de um programa extensionista de ensino de língua 

estrangeira de uma universidade pública e analisar se existe relação entre o tipo de erro 

produzido e a técnica de tratamento fornecida. 

Os dados desta pesquisa foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas 

com seis instrutores de língua inglesa e gravações em áudio de doze aulas dos níveis 

elementar, intermediário e avançado, com duração de 120 minutos cada. 

Este texto está organizado em quatro partes. Após esta seção introdutória, apresento 

brevemente, na segunda parte, técnicas de tratamento do erro oral. A seguir, na terceira parte, 

os dados são analisados e por fim, na quarta e última parte, as conclusões são esboçadas.  

  

2. Tipos de tratamento do erro oral 

 

Erros produzidos por aprendizes de língua estrangeira devem ser corrigidos? Em caso 

afirmativo, como e quando esses erros devem ser corrigidos? Decisões acerca dessas questões 

fazem parte da rotina diária de professores de língua estrangeira.  

As diversas pesquisas desenvolvidas sobre o assunto demonstram uma variedade de 

tipos de tratamento. Muitos professores, entretanto, desconhecem “os tipos de feedback 

existentes e quais deles são considerados mais eficientes para o aprendizado do aluno” 

(BORBA; LIMA, 2004, p. 266). 

Lyster e Ranta (1997) identificaram seis tipos de tratamento de erro: correção 

explícita, reformulação, pedido de esclarecimento, feedback metalingüístico, elicitação e 

repetição.  

O Quadro 1, a seguir, busca explicar e exemplificar cada uma dessas categorias. No 

Quadro, A refere-se a aprendiz e P a professor. 

 

                                                           
2 O termo instrutor é usado para referir-se àquele que ministra aulas de inglês, mas não possui formação em 
Curso de Letras. 
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Correção explícita 
O professor fornece a forma correta. 
    A: She don’t like it.   P: Oh, you mean ... She doesn’t like it. 

Reformulação 

O professor reformula e corrige a fala do aprendiz (correção 
implícita). 
    A: She don’t like it.    P: She doesn’t like it. (enfatizando a forma 
verbal) 

Pedido de 
esclarecimento 

Ao usar orações como Excuse me? ou I don’t understand, o 
professor demonstra que não entendeu o enunciado e espera que o 
aluno reformule sua fala. 
    A: She don’t like it.      P: Sorry? 

Feedback 
metalingüístico 

O professor não fornece a forma correta, mas faz perguntas ou 
comentários relacionados com a formação correta do enunciado. 
    A: She don’t like it.     P: She? 3rd person singular? Is it correct? 
    A: Oh, no, ... she doesn’t like it 

Elicitação 
(três técnicas) 

Para obter a forma correta, o professor pede ao aluno que responda 
suas perguntas, com indicação clara de onde está o problema (How 
do we say this in English?), (b) após indicar que há erro na fala do 
aprendiz, o professor reformula parte do enunciado, faz uma pausa 
e espera que o aprendiz complete seu enunciado (No... she ...) ou 
(c) o professor pede que o aprendiz reformule sua fala (Say it 
again, please.) 

Repetição 

O professor repete o enunciado errado do aprendiz, chama sua 
atenção ao destacar o erro por meio de entonação e aguarda a 
correção. 
   A: She don’t like it.     P: She DON’T?    A: Oh... She doesn’t. 

Quadro 1: Os seis tipos de tratamento categorizados por Lyster e Ranta 

 

Esses tipos de tratamento compõem dois grupos: um de técnicas elicitativas e outro de 

técnicas reformulativas.  

As técnicas elicitativas oferecem ao aprendiz o suporte necessário para que ele mesmo 

identifique o erro e tente corrigi-lo e, portanto são consideradas como mais eficazes que as 

técnicas reformulativas (correção explícita e reformulação), que apenas fornecem ao aprendiz 

a forma correta. A pesquisa desenvolvida por Lyster e Ranta (1997) concluiu que 62% das 

falas dos alunos receberam feedback corretivo sendo que o tipo predominante foi a 

reformulação. 

Em estudo posterior, Lyster (2001) examinou a eficácia das reformulações e usou uma 

categorização de feedback corretivo um pouco diferente: correção explícita, reformulação e 

negociação da forma, que inclui elicitação, feedback metalingüístico, pedido de 

esclarecimento ou repetição do erro. Nesse estudo Lyster observou que 50% dos erros dos 
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alunos eram gramaticais e 61% dos turnos de fala dos alunos receberam feedback corretivo, 

sendo que 60% deles por meio de reformulação.  

Lyster (1997) afirma, ainda, que a reformulação é mais comum para corrigir erros 

gramaticais e fonológicos enquanto a negociação é utilizada para corrigir problemas lexicais. 

Lyster (1997) também investigou o reparo após o feedback e concluiu que a negociação da 

forma resultou em mais reparos que a reformulação. 

Ao investigar o tratamento dos erros e o reparo do aluno, Lima (2004, p.214) inclui a 

tradução como uma categoria de feedback corretivo. A categoria é assim explicada: “o 

professor responde ao uso não solicitado da L1 [língua materna] traduzindo a palavra ou 

estrutura na língua-alvo”. 

O estudo desenvolvido por Pessôa e Pereira (2007) identificou outras duas técnicas de 

tratamento do erro oral: a correção pelos pares e o uso de pistas. A correção pelos pares é 

aquela na qual o professor pede para que outro(s) aprendiz(es) forneça(m) a correção. O uso 

de pistas refere-se aos momentos em que o professor oferece suporte ao aprendiz apontando, 

por exemplo, palavras escritas no quadro, figuras do livro didático ou objetos presentes na 

sala de aula. 

Méndez, Cruz e Loyo (2010) discutem técnicas usadas para tratamento do erro oral e 

acrescentam linguagem corporal. Essa técnica é uma forma de correção que usa linguagem 

não-verbal por meio de movimentos faciais, por exemplo, quando o professor levanta as 

sombrancelhas ou faz expressão de quem não compreendeu a elocução do aprendiz. 

 

3. Análise dos dados 
 

Os dados desta pesquisa foram coletados por meio de gravações em áudio de doze 

aulas dos níveis elementar, intermediário e avançado, com duração de 120 minutos cada. As 

aulas são desenvolvidas no ambiente universitário, pois trata-se de um programa extensionista 

de ensino de língua estrangeira no qual estudantes de graduação selecionados por professores 

da universidade atuam como instrutores de inglês. Os alunos do programa também pertencem 

ao quadro de discentes da universidade. 

A coleta de dados considerou, também, entrevista semi-estruturada com seis 

instrutores de língua inglesa: três do gênero feminino e três do masculino. Todos os 



 

 

1376 

instrutores são solteiros com idade entre 19 e 22 anos. Dois desses instrutores cursam 

Enfermagem, um Administração, um Engenharia Sanitária Ambiental, um cursa Matemática e 

um cursa Geologia.  

Os erros produzidos pelos aprendizes, durante as aulas gravadas, foram categorizados 

em quatro tipos: uso não solicitado da língua materna - L1, lexical, gramatical e fonológico.  

Os dados demonstram que os aprendizes produziram um total de 363 erros distribuídos 

entre os quatro tipos. A maior quantidade de erros (160) foi do tipo fonológico seguido do 

gramatical (94). Os aprendizes produziram 83 erros do tipo lexical e 26 referentes ao uso não 

solicitado da língua materna - L1. 

Os instrutores tratam alguns erros e ignoram outros, como pode ser melhor observado 

no Quadro 2. 

 
TIPOS DE ERRO QUANTIDADE TRATADO IGNORADO 

Uso não solicitado de L1 26 20 6 
Lexical 83 31 52 

Gramatical  94 76 18 
Fonológico 160 82 78 

  Quadro 2: distribuição de tipos de erros tratados e ignorados 
 

A análise dos dados revela que nem todos os erros receberam algum tipo de 

tratamento. Entretanto, havia uma certa sistematicidade na escolha de momentos de 

fornecimento de feedback. Nenhum instrutor forneceu qualquer tratamento corretivo durante 

os warm up (período inicial da aula cuja função é promover o aquecimento e a interação). 

Apenas dois instrutores forneceram tratamento durante as atividades de leitura de textos do 

livro didático.  

Os momentos nos quais os instrutores mais forneceram algum tipo de tratamento de 

erros foram aqueles dedicados à correção de exercícios, tanto os de sala quanto os de casa. 

Em outras palavras, em atividades com alto grau de controle. 

Os tipos de tratamento corretivo usados pelos instrutores incluíram: correção explícita, 

reformulação, elicitação, pistas, linguagem corporal e correção pelos pares.  

Os dados demonstram a existência de relação entre o tipo de erro produzido e a técnica 

de tratamento fornecida. O Quadro 3, a seguir, apresenta a relação entre o tipo de tratamento 

corretivo fornecido e o tipo de erro produzido. 
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TIPO DE 
TRATAMENTO 

 

TIPO DE ERRO 

 Uso não solicitado de L1 Lexical Gramatical Fonológico 
Correção explícita 16 5 30 31 
Reformulação  3 27 34 
Elicitação   2  
Correção pelos pares  1 5 2 
Pistas  4 12   
Linguagem corporal  10 12 15 

   Quadro 3: Relação entre tipo de tratamento e tipo de erros 
 

O uso não solicitado de língua materna foi tratado por duas técnicas: correção explícita 

e pistas. Os erros lexicais foram tratados principalmente pelas técnicas pistas e linguagem 

corporal. Correção explícita, reformulação e correção pelos pares também foram técnicas 

empregadas para tratar erros lexicais.   

Os erros gramaticais foram amplamente tratados pelas técnicas: correção explícita e 

reformulação. Outras técnicas também usadas foram linguagem corporal, correção pelos pares 

e elicitação. 

Os erros fonológicos foram tratados principalmente por meio de reformulação e 

correção explícita. 

Os dados revelam que correção explícita e reformulação foram as técnicas mais usadas 

para tratamento de erros.  

A análise dos dados demonstra, portanto, que os instrutores fazem uso limitado de 

técnicas elicitativas, entendidas pela literatura da área como mais eficazes por permitirem ao 

aprendiz exercer um papel ativo na construção de seu próprio conhecimento, por meio da 

correção dos próprios erros. 

As entrevistas demonstram que os instrutores optam pelas técnicas reformulativas 

porque acreditam que o aluno não percebe seu próprio erro.  

Durante as entrevistas, eles afirmam que:

Instrutor 1: é difícil isso porque você fala assim ó:  book?  But it is plural ... e espera 
que ele entenda e fale books, mas ele fica olhando pra você. 

Instrutor 2: você fala com um e pensa que os outros vão ouvir, mas aí eles fazem a 
mesma coisa. Parece que ninguém ouve! 
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Instrutor 3: você tinha conversado conosco sobre uma forma legal de apontar para a 
figura e isso ia fazer o aluno lembrar da palavra. Tentei algumas vezes, mas sabe o que 
aconteceu? Eles ficam parados me olhando.  

Instrutor 4: é estranho: eu falo e eles parece que entenderam, mas aí eles fazem errado 
novamente. Não sei se sou eu que não sei como fazer ou se são os alunos que não 
percebem que eu estava mostrando o certo, que eu estava tentando corrigir.  

Instrutor 5: o cara falou two cities wonderful e eu esperei que alguém falasse algo, mas 
ninguém percebeu, ninguém falou nada. 

Instrutor 6: o problema é que eu não queria interromper. Deixei a menina falar tudo. 
Ela ficou dizendo que I go to Lojas Americanas, mas ela estava falando no passado. 
Quando ela terminou eu disse mais ou menos assim: So, you went to Lojas 
Americanas? What did you do after that? Sabe o que ela me disse? I go home! É por 
isso que acho que eles não percebem a correção.  

Excertos de entrevistas: 11/06/2013 
 
As entrevistas também demonstram que os instrutores vivenciam situações de conflito 

e tensão porque acreditam que precisam mostrar o certo, mas ficam receosos de causar 

constrangimento.  

 

Instrutor 1: ainda não me sinto segura para mostrar que o aluno está errado. É 
HORRÍVEL, me sinto péssima. A sensação é que estou chamando o aluno de 
incompetente. Ainda não aprendi a fazer isso, de verdade. 

Instrutor 2: às  vezes eu prefiro deixar pra lá. Eu quero mostrar o certo, mas fico com 
medo deles ficarem inibidos, ficarem constrangidos. 

Instrutor 3: esse assunto é muito difícil porque eu nunca tenho certeza se os alunos vão 
voltar a abrir a boca novamente, entende? 

Instrutor 4: sabe o (...)? Ele é muito tímido e não tem jeito. Todas as vezes que mostrei 
a ele alguma coisa errada, ele ficou umas duas ou três aulas sem abrir a boca. E olha 
que fui delicada, não saí corrigindo assim diretamente. 

Instrutor 5: eu me coloco no lugar deles, sabe! Eu não gostava quando eu tentava 
contar alguma coisa e meus professores ficavam só me interrompendo. Era horrível. 
Eu acabava nem dizendo o que eu tinha pensado em dizer.  

Instrutor 6: não sei se o pior é deixar ele falar o que quiser e como quiser, mas pelo 
menos ele tentou falar algo; ou se o pior é eu nem deixar a criatura falar.  

Excertos de entrevistas: 18/06/2013 
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4. Considerações finais 

 

Este estudo buscou identificar as técnicas de tratamento de erros usadas por instrutores 

de inglês como língua estrangeira e analisar se existe relação entre o tipo de erro produzido e 

a técnica de tratamento fornecida. 

As técnicas de tratamento corretivo consideradas na análise dos dados seguiram as 

categorizações propostas por Lyster e Ranta (1997), Lima (2004), Pessôa e Pereira (2007) e 

Méndez (2010).  

Os resultados da pesquisa evidenciam que as técnicas de tratamento corretivo mais 

frequentemente usadas são correção explícita, reformulação e linguagem corporal.  

Existe relação entre o tipo de erro produzido e as técnicas de tratamento fornecidas: 

reformulação, correção explícita e linguagem corporal foram as técnicas mais frequentemente 

fornecidas para o tratamento dos erros gramaticais, fonológicos e lexicais. Pistas e linguagem 

corporal revelaram-se frequentes como técnicas de tratamento dos erros lexicais e do uso não 

solicitado da língua materna.  

Figueiredo (2005, p. 303), ao discutir a correção dos erros escritos, afirma que a 

correção, “sendo utilizada de forma adequada e sendo compreensível para os alunos, é um dos 

instrumentos que lhes servem de apoio na caminhada para o desenvolvimento da 

aprendizagem”. Considero possível afirmar o mesmo para o tratamento dos erros orais.  
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UM ESTUDO SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE COLETIVA NOS 

BLOGS DO CURSO “MELHOR GESTÃO, MELHOR ENSINO” DA 

DIRETORIA DE ENSINO DE ARAÇATUBA, DA TURMA 204 

 
 

Isabel Cristina Rissato dos SANTOS (UFMS)1 
 
 

RESUMO: Este trabalho objetiva problematizar o processo de virtualização da escrita de 
si no blog coletivo, observando se o mesmo possibilita relações que transcendem ao 
mundo físico, trazendo marcas de autoria na constituição da identidade destes diversos 
sujeitos num único sujeito no ciberespaço. Um estudo sobre a inclusão das novas 
tecnologias no curso “Melhor Gestão, Melhor Ensino”. A teoria será a análise do discurso 
francesa (AD), na análise do discurso pechetiana, no dialogismo bakhtiniano, na 
virtualização de Levy, no sujeito foucaultiano, na relação língua e sujeito discursivo em 
Coracini e nas questões discursivas de autoria e sentidos, em Orlandi (1998).  
 
Palavras-chave: Blog. Identidade. Inclusão digital. Professor de língua portuguesa. 
Sujeito discursivo. 
 
 
1 Introdução 

A máquina não isola o homem dos 
grandes problemas da natureza, mas 
insere-o mais profundamente 
neles. (Saint-Exupéry, Vento, Areia e 
Estrelas, 1939). 

 

Hoje em dia as Tecnologias de Informação e Comunicação estão constantemente 

presentes no universo dos professores, ora porque competem com eles, ora porque são 

preciosas ferramentas de trabalho. Se, por um lado, os professores atribuem grande parte 

do insucesso escolar ao uso das TICS a que os alunos estão sujeitos e que lhes “roubam” 

a sua atenção desviando-os das tarefas escolares. Também é igualmente verdade que os 

computadores são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. 

Neste estudo observamos o uso das novas tecnologias, tendo como base a 

materialidade linguística dos blogs dos professores de língua portuguesa que participaram 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional - PROFLETRAS. Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul – Campus de Três Lagoas (UFMS). E-mail: isarissato@hotmail.com. 
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do curso “Melhor Gestão, Melhor Ensino”, realizado através da Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” 

(EFAP) e da Coordenadoria de Gestão, na Diretoria de Ensino de Araçatuba, SP, com a 

turma 204, realizado no segundo semestre de 2013. A Secretaria de Estado da Educação 

do Estado de São Paulo desenvolveu esse projeto de formação continuada de professores 

de Língua Portuguesa em todas as unidades escolares que atendem ao EF dos anos finais 

da rede pública estadual. 

 Temos como objetivo problematizar o processo de autoria da escrita de si no blog 

coletivo no seu processo de interação a partir das relações que vão além do mundo físico, 

ou seja, as marcas de autoria na constituição da identidade desses diversos sujeitos 

(professores de língua portuguesa) projetadas num único sujeito no ciberespaço. E dentro 

dessa perspectiva os objetivos estruturam-se da seguinte maneira: 

· Problematizar a constituição identitária do sujeito a partir das marcas de 

autoria no espaço virtual de um blog coletivo.  

· Levantar as representações de professores sobre a inclusão digital a partir do 

interdiscurso. 

·  Investigar as formações discursivas dos discursos desses blogs na construção 

desse sujeito coletivo. 

· Investigar a materialidade linguística no espaço virtual desses blogs, 

estudando seus efeitos de sentido que colaboram na formação de 

identificações. 

 A abordagem metodológica adotada neste estudo está pautada na 

arqueogenealogia, ou seja, no método que Foucault usa quando faz a análise do que ele 

designa como “sujeito”, estudos estes que estão mais detalhados nos dois últimos 

volumes da sua obra “História da sexualidade” (1998). E com base nesse conceito, 

pretende-se analisar as formas de poder encontradas na materialidade linguística dos 

blogs objetos de estudo, numa tentativa de trazer nessa metodologia o conceito de poder 

que Foucault (1988, p.102-103) denomina como a: 

 

Multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 
exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas 
e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte, os apoios 
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que tais correlações de força encontram umas nas outras, formando 
cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições que 
as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo 
esforço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos 
estatais, na formulação de Leis, nas hegemonias sociais. 

 
 Questionar e investigar esse poder em nosso estudo, não como uma pesquisa 

dentro de uma instituição, mas como uma forma mais complexa, requer a análise de 

suas relações na constituição dos sujeitos professores de língua portuguesa, autores de 

seus blogs coletivos e na potencialização de suas ações na virtualização de seu discurso.  

 Os dados são coletados por meio de observações realizadas durante a pesquisa de 

análise, verificando ao final do estudo se este sujeito coletivo produzido no blog traz 

características identitárias de qual professor, se do que domina a tecnologia ou se do que 

não domina a tecnologia no espaço virtual. 

  O corpus é constituído por meio dos seguintes instrumentos: 

· Relatos dos professores de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino de Araçatuba, com 

a turma 204 do Curso “Melhor Gestão, Melhor Ensino”, composta por 41 professores 

de Língua Portuguesa, com aulas atribuídas nos anos finais do Ensino Fundamental, nas 

escolas estaduais dessa diretoria englobando os Municípios de Araçatuba, Santo 

Antônio do Aracanguá, Guararapes, Rubiácea, Bento de Abreu e Valparaíso; 

· Análise da materialidade linguística, por meio da interpretação dos relatos da primeira 

vivência de leitura, nos textos que compõem os Blogs criados pelos professores de 

Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino de Araçatuba, SP, com a turma 204 do curso 

“Melhor Gestão, Melhor Ensino”, realizado no segundo semestre de 2013; 

 O aporte teórico que fundamenta este artigo está embasado na Análise do Discurso 

de orientação francesa, na base de sua construção teórica, esse artigo apresenta a 

discussão sobre questões que envolvem o funcionamento do silêncio (ORLANDI, 2013); 

a representação identitária a partir de Coracini (2013); as relações de poder-saber, a partir 

de Foucault (2012), e o conceito de (pós) modernidade de Castells (2008) permeiam as 

questões teóricas e metodológicas desta pesquisa. 

 Nesse artigo traça-se o processo analítico, apresentando a análise e os resultados 

coletados centrados na temática da identidade e na construção do imaginário, para refletir 

sobre a noção de sujeito, uma vez que nosso propósito é investigar e problematizar a 
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constituição identitária de sujeitos-professores de língua portuguesa, frente à inclusão 

digital, no contato com o blog no espaço virtual, a partir do aporte teórico de perspectiva 

transdisciplinar e discursiva.  

  A seguir, apresentamos a análise em que se traça o estudo da identidade do sujeito 

professor de língua portuguesa na sua formação continuada. 

 

2 O blog coletivo formou múltiplas identidades do sujeito “professor de língua 
portuguesa” no grupo? 

 

Para Foucault (2012) a vontade de verdade tem sobre si um suporte institucional, 

sendo ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por um conjunto de práticas. “Mas ela 

também é reconduzida [...] pelo modo como o saber é aplicado em uma sociedade” (2012, 

p. 17). Essa vontade de verdade tende a exercer sobre os demais discursos uma pressão, 

uma coerção. Deve-se observar então, como se constrói esse sujeito professor que 

participa deste grupo de blog coletivo, onde encontramos aqueles que dominam as 

tecnologias lado a lado com aqueles que não a dominam? Para operar a análise do discurso 

deste novo sujeito é preciso pensar o funcionamento da linguagem e não apenas a sua 

função Orlandi (2013), daí decorre a importância de se definir o tipo discursivo que 

funciona em um determinado discurso. E para perceber o modo de funcionamento ao qual 

a linguagem está submetida há que perceber também as condições de produção de cada 

discurso. É esse processo que vai contribuir para caracterizar a tipologia de cada discurso, 

nesse caso, a tipologia do discurso pedagógico.  

Neste estudo, refletindo ainda na caracterização do discurso pedagógico deste 

professor, procura-se explicitar este fato nas palavras de Orlandi (2013) em que procura 

caracterizar o discurso pedagógico como predominantemente autoritário e que circula a 

partir de uma ideologia sustentada em uma formação discursiva institucional. A 

instituição escolar está balizada sobre os preceitos aceitos socialmente e age devido à sua 

garantia de legitimidade por meio de um discurso circular. Segundo a autora, a escola é a 

sede do discurso pedagógico, pois é justamente ao fato de estar vinculado à escola que 

faz com que o discurso pedagógico se legitime e que ao se garantir, garante também “a 

instituição em que se origina e para a qual tende. É esse o domínio de sua circularidade.” 
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(ORLANDI, 2013, p. 23).  

 Portanto a inclusão digital no ambiente escolar é um fato que propõe uma mudança 

de paradigma, ou mais que isso está diante de um novo discurso do professor tecnológico 

trazendo um novo fazer pedagógico, em que temos uma mudança de identidade frente ao 

discurso do professor que sente a necessidade de estar dentro do seu espaço e do seu 

tempo. Observando as palavras de Castells (1999) que afirma que hoje uma sociedade de 

tradição e cultura, é mais valorizada, mas uma sociedade modernizada tem uma facilidade 

de alteração, de muita informação, sendo constantemente reformada, e está sempre pronta 

para mudança.  

 Apresentamos aqui, como análise do corpus, o relato do perfil do professor no 

blog do corpus: 

 
S1: Leciono há 13 anos na rede pública. Sou professor de Língua Portuguesa, formado 
na Instituição Toledo de Araçatuba. Gosto demais dessa profissão, é uma vocação que 
poucos têm; Atualmente leciono nas escolas de Araçatuba-SP, estou ministrando aulas 
de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna. Fui Coordenador Pedagógico por 
cinco anos, uma experiência fascinante e bem enriquecedora para o meu crescimento 
pedagógico. 

 
 
 Em S1, logo no início de seu texto vai apresentando sua descrição profissional, e 

constrói um discurso ancorado na sua profissão de professor de língua portuguesa, e é 

possível inferir que esse sujeito-professor tem a necessidade de afirmar para atribuir 

sentido ao seu perfil “Sou professor de Língua Portuguesa”, ele apresenta em seu 

discurso a necessidade de afirmação de sua identidade enquanto sujeito profissional dá 

mais força ao seu discurso no momento em que diz “Gosto demais dessa profissão, é 

uma vocação que poucos têm;” essa força é marcada pelo advérbio de intensidade 

“demais” dando ênfase ao gosto intenso por essa profissão, mas em seguida declara ser 

uma vocação que poucas pessoas têm, ou seja, essa mudança discursiva faz com que o 

sujeito-professor transite num espaço discursivo da dúvida, ou seja, se realmente essa 

profissão é desejada por ele, será que ele é mesmo um vocacionado, é capaz de ser um 

exemplo de professor capaz de exercer sua profissão como num dogma religioso 

vocacional? A dúvida persiste e a sua afirmação reporta ao interdiscurso que traz 
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dualidade a sua formação profissional. E essa dualidade é marcada no discurso de S1 

quando escreve “é uma vocação que poucos têm” podemos representá-la nas palavras 

de Coracini (2006): 

 

configura-se como um verdadeiro lamento, espécie de revolta que 
aponta para um conflito produzido pela mudança dos valores que ainda 
se fazem fortemente presentes no imaginário do professor: até algum 
tempo atrás, ser professor era uma questão de vocação, de sacerdócio, 
o dinheiro era relegado a um plano secundário (ao menos idealmente); 
hoje, a máquina, a tecnologia é mais valorizada do que o profissional 
que parece estar vivendo uma crise identitária, responsável pela 
provável anulação de suas funções e, portanto, pela anulação de si 
próprio enquanto profissional que não vê mais sentido no seu passado 
que é presente e se faz futuro pela memória – uma vida dedicada à 
educação, mas que foi pouco a pouco sendo esvaziada de sonho, de 
idealismo, de objetivo; vida que, outrora, era cheia e que, hoje, está 
vazia; certeza de um saber que se tornou incerto, segurança que se opõe 
à insegurança de uma sociedade em mudança (de valores, de 
perspectiva, de tudo). (p .13) 

   

Ainda em S1, na observação do emprego do verbo “Fui” no passado, é possível a 

leitura de sentido discursivo, ou seja, “o não dito” de que gostaria de ser ainda 

coordenador e, de que isso talvez lhe traga a sensação de prestigio maior do que ser 

professor. Quando se trata do não-dito, o sentido do discurso, coloca-se em questão a sua 

incompletude, lembrando que todo discurso é uma relação com a falta, o equívoco, já que 

toda linguagem é incompleta: “[...] há uma dimensão do silêncio que remete ao caráter de 

incompletude da linguagem: todo dizer é uma relação fundamental com o não dizer”. 

(ORLANDI, 2013, p. 12). Depreende-se da leitura desse relato que o professor, enquanto 

sujeito do discurso, apresenta um sentido inconcluso para seu relato, é uma reconstrução 

dos não ditos num movimento simbólico de sua história. Por isso, é necessário que se 

adentre na tessitura textual para interpretá-la e compreendê-la à luz dos seus 

conhecimentos e vivências, partindo do princípio de que cada sujeito, ao produzir um 

discurso, relaciona-o sempre com o interdiscurso ou memória discursiva. 

 Portanto, pode-se compreender que, na relação entre o dizível e o não-dizível, dá-

se a produção do sentido; que tanto o sujeito como os sentidos de seus discursos, o dito e 

o não-dito são determinados pelo discurso de S1 que surge dos saberes constituídos na 

memória do seu dizer.  
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 No recorte anterior, o efeito do pré-construído – do sentido já-lá, que materializa, 

no intradiscurso, a memória discursiva – remete a uma construção anterior e exterior ao 

enunciado: o silenciamento da sua função de coordenador em detrimento á sua função de 

professor, na atualidade. Aqui, silêncio e interdição aproximam-se, é preciso que não se 

diga tudo para que algo seja possível de dizer. O dizer consiste em atualizar certos 

sentidos e apagar/interditar outros. O interdito assume um papel de fundador no discurso, 

em sua relação com o não-dito (ORLANDI, 2013) e com o silêncio (ORLANDI, 2013).  

 Esse efeito também é percebido no relato a seguir: 

 

S2: Filha de professora 

Sou filha de professora (aposentada) e a minha infância foi brincando de escolinha e 
estudando com os alunos de minha mãe. Ela lecionava de dia e estudava de noite, pois 
meu avô não a deixou fazer faculdade quando era jovem. Chegava cansada e ainda 
corrigia os cadernos dos alunos e fazia o diário das atividades. E eu sempre do lado dela 
observando tudo. Tive bons professores, mas foi minha mãe que comprava as coleções e 
fazia eu ler. Herdei todas as enciclopédias, dicionários, diário de atividades, caderno de 
recordações e por isso me tornei professora também. Na escola lia tudo que os professores 
pediam, ganhava alguns concursos de redações, mas não era louca por livros. Gostaria 
muito de ser Nina Horta quando diz que sua casa é repleta de livros, mas sou um 
pouco Danuza Leão que lê tudo que encontra na sua frente ou indicam (mesmo não 
sendo literatura). Já Rubem Alves é o que é pelos escritores que devorou e eu sou o que 
sou pelos professores que tive. Mas o prazer é ser filha de professora educadora das 
antigas 

 
 S2, ao afirmar “Sou filha de professora”, cria uma narrativa, que coerente, lhe 

permite “racionalizar” sua história, conferir uma coerência a um passado e explicar, ainda 

que imaginariamente a sua relação com sua mãe, temos o sujeito professor que racionaliza 

uma história para construir uma ilusão de identidade una, para que possa dizer “eu sou”, 

mas que remete ao desejo de poder ser a outra (mãe) e à impossibilidade de sua realização, 

“lugar da dúvida, da insegurança, do questionamento, da confusão, do conflito, da 

heterogeneidade”, lugar onde “imperam o desejo de saber e a impossibilidade da 

completude do sujeito e do discurso” (CORACINI, 2003, p. 100 -104). 

 Num segundo momento, em seu relato, traz a contradição da dúvida nas seguintes 

palavras “Gostaria muito de ser Nina Horta quando diz que sua casa é repleta de 
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livros, mas sou um pouco Danuza Leão que lê tudo que encontra na sua frente ou 

indicam (mesmo não sendo literatura).”, percebe-se ai que o lugar da dúvida é 

apresentado numa tentativa de afirmação de sua identidade, não ser Nina Horta, pois não 

se considera capaz de disciplinamento e o sucesso apresentado por essa escritora, mas em 

contrapartida diz-se ser um pouco Danuza Leão, pois essa é uma pessoa mais comum, 

porém que também usa da leitura para sua identificação, é o interdiscurso dando lugar a 

formação discursiva que remete a uma marca de identificação, mesmo que não seja essa 

a melhor escolha que lhe possa ser atribuída. Ainda é possível notar a presença de um 

sujeito dividido entre o que ele é e o que ele julga ser, uma vez que há uma contradição 

que é configurada pelas orações optativas. A estrutura caracteriza a contradição, a 

heterogeneidade dos sentidos e das posições-sujeito. No discurso “Gostaria muito de ser 

Nina Horta”, o sujeito-professor singulariza-se e, embora aparentemente pareça enunciar 

uma identidade, o que faz é reforçar sua posição contrária ao sujeito-enunciador, quando 

afirma mas sou um pouco Danuza Leão .O lugar da dúvida continua ainda quando 

afirma e eu sou o que sou pelos professores que tive, pois novamente pode-se identificar 

essa dúvida, pois continua a sua afirmação de que se constitui em face ao que recebeu do 

outro.  

Esse sujeito-professor de língua portuguesa, representado em S2, relata um desejo 

íntimo em ser uma determinada pessoa em detrimento de outra, acontecimento que marca 

uma denegação em sua formação tanto pessoal como profissional, reporta aqui a uma 

mudança do dizível, ou seja, apresenta uma heterogeneidade da sua formação discursiva 

como podemos fundamentar nos dizeres de Coracini (2001): 

 

Se aceitarmos, pois, a heterogeneidade como constitutiva do sujeito, 
perpassado pelo inconsciente, fica mais fácil perceber que todo e 
qualquer dizer resvala sentidos inesperados ou até indesejados, 
conflitos e contradições, desejos recalcados, faltas que, preenchidas, 
gerarão sempre outras faltas. (CORACINI, 2001, p.193) 

 

Pode-se interpretar que nos dois relatos apresentados, toda produção de sentidos 

e de identidades, assim como a interpretação, está afetada pelo lugar que cada um ocupa 

em relação a seus semelhantes. O sujeito atravessado por múltiplos discursos desmancha-



 

 

1389 

se em sua dispersão, divide-se. Suas palavras são também as palavras dos outros como 

afirma Coracini, 2007: 

 
[...] frequentemente, o professor (personagem) depara-se com 
perguntas que nem sempre sabe responder, mas que sempre apontam 
para a incompletude, para a falta constitutiva do sujeito que se percebe 
inefável, poroso, cindido, embora deseje ardentemente o controle de si 
(Será que estava sendo autoritária demais?), pois aprendeu – em cursos 
de formação ou em palestras – que não é bom ser autoritária “demais” 
(o que pressupõe que ser autoritária – um pouco ou simplesmente – não 
constitui problema), o controle do outro e dos efeitos de sentido de seu 
dizer (Não estava explicando de uma forma clara e objetiva?): afinal, a 
clareza e a objetividade são qualidades importantes no professor – voz 
da ciência que atravessa o discurso pedagógico –, dúvidas que apontam 
para momentos de uma ilusória certeza, em que a pergunta e a 
denegação cedem lugar à afirmação. (CORACINI, 2007, p. 18). 
 

 E, finalmente, nessa análise nos vemos frente à teoria do discurso e da 

desconstrução na concepção desse sujeito-professor de língua portuguesa, concepção essa 

de um sujeito “fragmentado, esfacelado, emergindo apenas pontualmente pela linguagem, 

lá onde se percebem lapsos, atos falhos” (CORACINI, 1995, p.11), que esse professor 

acaba proferindo em seu discurso. 

 

3 Considerações finais 
 

Esse estudo procurou refletir, após as análises realizadas nos blogs construídos 

pelos professores da turma 204, do Curso “Melhor Gestão, Melhor Ensino” da Diretoria 

de Ensino de Araçatuba, quais as implicações acarretam nas relações de 

professor/ensino/aprendizagem sustentadas por esse recurso eletrônico/digital para a 

constituição dos sujeitos na prática escolar; e qual a relevância desse curso de formação 

com o uso das TICs para a vida profissional dos sujeitos-professores que vivem entre a 

teoria e a prática.  

Para isso foram apresentadas nessas análises, que o que está em jogo são as 

posições multifacetadas que o sujeito incorpora, cada qual em dado momento e situação, 

pois as identidades não são fixas aos sujeitos, mas se constituem a cada nova prática 

social. Faz-se necessário lembrar que o posicionamento identitário depende da aceitação 

ou refutação de materiais simbólicos, ou seja, de modelos de representação. Contudo, essa 
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apropriação de um ou de outro modelo de representação não advém da subjetividade dos 

sujeitos e sim de relações de poder-saber que os conduzem a certas posições de 

identidades. 

    Diante da perspectiva apresentada, vemos que o universo pedagógico também é 

afetado pela ordem do ciberespaço e dessa relação, resultou o diálogo entre diferentes 

redes de significações, que, por sua vez, regulam o dizer do sujeito e a (re) produção do 

sentido. Foi em torno do discurso pedagógico que se deu essa análise sobre os sujeitos-

professores de língua portuguesa, buscando observar em seus gestos discursivos ligados 

aos processos de identificação desses sujeitos.  

 E foi por meio dos blogs que se obteve acesso às formulações do sujeito-professor 

que, mesmo inscrito no ciberespaço, está submetido as suas regras e determinações, o que 

produz a articulação entre o lugar social do professor e o lugar social do professor autor 

do blog. Existe, portanto, o sujeito professor-autor do blog enquanto “eu” que se 

representa na enunciação e que pode assumir, no/pelo discurso, diferentes posições-

sujeito no interior da formação discursiva dominante, na construção dessa identidade 

coletiva que se apresenta nos blogs do curso.  

Este percurso analítico dá permissão a se dizer que a construção identitária desses 

sujeitos-professores de língua portuguesa, frente à tecnologia, não deixa de ser uma fonte 

de significado e experiência de um grupo em formação profissional, com base em 

atributos didático-pedagógicos relacionados que prevalecem sobre outras fontes de 

ensino. Não se deve confundir essa identidade com papéis, como afirma Castells (1999), 

pois estes determinam funções e a identidade organiza significados, pois a construção da 

identidade depende da matéria prima proveniente da cultura obtida, processada e 

reorganizada de acordo com a sociedade em que se está inserido.  

Por fim, apresentar uma pesquisa no campo educacional sob a perspectiva 

foucaultiana, na ótica discursiva, permite refletir sobre as motivações educacionais ao 

ocupar a posição de docente, questionar seu procedimento mais comum, e problematizar 

se ainda é uma conduta significativa frente aos alunos, ou seja, coloca o professor em 

formação constantemente na produção de novas possibilidades educacionais, mesmo 

diante dos diversos desafios da contemporaneidade.  
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RESUMO: Este trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento que tem como objetivo analisar a 
produção social do discurso das Instituições ligadas à educação e ao trabalho pelo enunciado da 
necessidade por mão de obra técnica para Estado do Mato Grosso do Sul, utilizando como 
pressupostos metodológicos os estudos de Michel Foucault e o seu sistema de pensamento. A 
pesquisa tem como lócus o Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima – CEPEF 
e seus resultados parciais apontam uma preocupação governamental em alinhar a oferta de 
cursos com as demandas e potencialidades do Estado. 
 
Palavras-chave: Discurso. Educação Profissional. Governamentalidade. 

 
 
A produção do discurso pelas Instituições ligadas à educação e ao trabalho no Estado 

do Mato Grosso do Sul em nível federal vem se dando pelo enunciado da necessidade por 

mão de obra técnica de nível médio através de documentos e propagandas oficiais. Estas 

estratégias fazem parte das práticas norteadoras da governamentalidade do Estado de MS para 

alinhar a oferta de cursos técnicos com as demandas por mão de obra no Estado do Mato 

Grosso do Sul como prevê a proposta pedagógica4 do Centro de Educação Profissional 
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Coordenado pelo Prof. Dr. Antônio Carlos do Nascimento Osório; Campo Grande – MS Brasil; E-mail: 
lemsinesio@hotmail.com. 
2 Professor, Mestre em educação, Doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, na Linha de Pesquisa Educação e Trabalho e Membro do 
Grupo de Estudos e de Investigação Acadêmica nos Referenciais Foucaultianos – GEIARF (UFMS), 
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Ezequiel Ferreira Lima (CEPEF) Plano Pluri Anual-MS (2012-2015)5, além do Plano 

Estadual de Educação – PEE-MS6. 

Para Ziliani (2009), a questão central inscrita nos atuais discursos políticos, científicos 

é, então, mais uma vez, o homem como elemento produtivo; não somente força física, mas 

intelectual e criativa, ou em outros termos, mão de obra especializada que se encontra em 

“falta”. Essas verdades produzidas e reproduzidas nesses discursos, com seu estatuto e objeto 

próprios sobre a imprescindível necessidade de profissionalização da juventude, como 

possibilidade de acesso se não ao emprego pelo menos ao mundo do trabalho. 

No que concerne a governamentalidade do Estado na condução da educação 

profissional se utiliza dos discursos para criar regimes de verdades atingindo os “jovens” que 

buscam qualificação, não se trata apenas da discussão do ato de governar apenas, mas de uma 

tecnologia de gestão de vida e de população, que para Foucault culmina em um duplo 

objetivo: fazer uma crítica a um modelo unitário de poder e analisar as relações estratégicas 

entre indivíduos ou grupo com o governo. 

Na arqueologia de Foucault há a comprovação, mesmo subentendida, de como na 

modernidade se formam certos regimes de discursividade que produzem sujeitos através de 

movimentos analíticos em torno da verdade. (Fischer, 2001, p.197). O que se percebe com a 

arqueologia, quando se fala na íntima e necessária relação entre o discursivo e o não-

discursivo, é que ele se concentra sobre o domínio de coisas efetivamente ditas ou escritas, 

importando descrever justamente de que modo elas se inscrevem no interior das formações 

discursivas, isto é, no sistema relativamente autônomo dos atos do discurso, em que são 

produzidas essas coisas ditas. (Dreyfus, Rabinow, 1984, p.78). Esse modo diz respeito a um 

processo permanente de transformação do sistema de relações em que os textos analisados 

estão envolvidos. 

Em folheto de divulgação da expansão da rede de ensino tecnológico no Brasil7 a 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) afirma que o ensino 

profissional cresce e torna-se alternativa para públicos distintos. 

                                                           
5  Lei nº 4.290, de 18 de dezembro de 2012. Primeira revisão do Plano Plurianual Mato Grosso do Sul para o 

período de 2012/2015. Publicada no Diário Oficial Estado de Mato Grosso do Sul ANO XXXIV n. 8.337 
Campo Grande - MS, 19 de dezembro de 2012. 

6  A lei nº 2.791, de 30 de dezembro de 2003 aprova o Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul e dá 
outras providências. 
7  Folheto SETEC/MEC Institutos Federais uma conquista de todos os brasileiros, 2010. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/folheto_setec.pdf. Acessado em 2 de fevereiro de 2013. 



 
 

1394 

A educação profissional surge como alternativa para pessoas de qualquer 
idade, crença, etnia ou classe social. Seja pela facilidade em ser empregado, 
pela aprendizagem de uma profissão, ou mesmo pela associação de ensino 
regular com educação profissional, as matrículas em cursos técnicos são as 
que mais crescem no país. O dado é comprovado pelo Censo 2008, 
divulgado em 2009. (BRASIL, 2010, p. 9) 

 

Para entender melhor o que significa trabalho, Saviani (1996, p. 152) o definiu como 

“[...] o ato de agir sobre a natureza, adaptando-a as necessidades humanas”. A partir dessa 

definição, é possível perceber o trabalho como essência humana. Mostrando que para o 

homem continuar existindo, ele necessita produzir sua própria existência pelo seu trabalho, 

fazendo com que sua vida seja determinada pelo modo que sua existência é produzida. 

A proposta pedagógica do CEPEF demonstra a preocupação em alinhar a oferta de 

cursos com as demandas e potencialidades do Estado: 

 

Para promover o acesso à Educação Profissional o Governo do Estado 
através da Secretaria de Estado de Educação implantou uma política de 
Educação Profissional, na qual se destacam dois grandes eixos político 
estratégico que a orientam: expansão significativa e direcionada da oferta de 
Educação Profissional, de forma compatível, em quantidade e natureza, com 
as demandas do Estado e com seu projeto de desenvolvimento; promoção da 
acessibilidade e busca de alternativas de permanência da clientela em 
programas de Educação Profissional. (CEPEF, 2006, p. 10)  

 

No mesmo sentido, consta no PPA-MS para 2012-2015: 

 

Ainda na linha do desenvolvimento e da criação de oportunidades para a 
nossa população, o Governo vem executando, em parceria com a iniciativa 
privada e as organizações de classes, cursos técnicos de formação e de 
qualificação de mão de obra, para atender as novas demandas, adequando às 
políticas públicas, com apoio dos incentivos fiscais, comprometidas com os 
setores prioritários e estratégicos, para acelerar a diversificação da base 
econômica, [...]. (MATO GROSSO DO SUL, 2012, p. 3). 

 

Sobre este assunto, Frigotto (2008, p. 10) diz que a educação tem um papel 

fundamental para a evolução do capitalismo, promovendo desigualdades entre as nações e 

grupos sociais. Essa materialização ocorre por meio da educação profissional, inculcando nos 

seus frequentadores que para eles conseguirem um emprego precisam se tornar cidadãos 

produtivos, adaptados, adestrados e treinados. E, assim, a educação acaba sendo caracterizada 

“pelo viés economicista, fragmentário e tecnicista”. 
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Segundo Ziliani (2009), a relação da juventude com a educação constitui-se no 

“entrelaçamento conflitante e produtivo entre formar e profissionalizar ou na sequência 

educação trabalho”. Condição esta que é subjetivada por muitos jovens desde cedo, levando-

os a tomarem decisões que acabam por condicionar e desenhar seus estilos de vida, a 

construírem suas identidades alicerçadas em algo que não é nem essencial, nem natural. 

O sujeito, a subjetivação e a objetivação são pontos essenciais do pensamento de 

Foucault. Estes elementos apresentam-se na diferença das correntes dominantes na pesquisa 

qualitativa, o que está no centro da sua forma de ver é o indivíduo, não o sujeito; o autor quer 

saber como o indivíduo moderno, enquanto sujeito e objeto, foi constituído. Foucault se 

interessa não pelo ator (o sujeito), mas pelos atos (as práticas) e pelos registros (os discursos). 

 

Há nesta visão de uma subjetivação objetiva uma dupla dimensão: a 
primeira, a do indivíduo moderno como constituinte e constituído pelas 
práticas e pelo papel das teorias que se pretendem objetivar (dimensão 
analítica); a segunda, a da significação de que essas "objetividades" são 
investidas na nossa sociedade (dimensão interpretativa). (DREYFUS e 
RABINOW, 1995, p. 233). 

 

Os egressos das instituições de ensino se revelam como atores potencializadores de 

articulação com a sociedade, como fontes de informações que possibilitam retratar a forma 

como a sociedade em geral percebe e avalia estas instituições, tanto do ponto de vista do 

processo educacional, como também do nível de interação que se concretiza a relação 

educação e trabalho. Portanto, é fundamental que as instituições de ensino estabeleçam um 

canal de comunicação com este segmento. 

As diferentes articulações entre a educação e o trabalho, nos contextos das relações 

capitalistas de produção estão sendo, de certa forma, mediadas pelo Estado. Percebemos nessa 

pesquisa no Estado do Mato Grosso do Sul que os discursos através dos enunciados revelam a 

constante preocupação com a relação da educação com trabalho expressas no Plano 

Educacional do Estado (PEE-MS). 

 

O novo cenário econômico e produtivo passou a requerer trabalhadores com 
melhor nível de educação e de qualificação o que, de certa forma, impôs uma 
exigência para a formação profissional. Contudo, a desqualificação da massa 
trabalhadora não se constituía em entrave ao crescimento econômico, até a 
década de 1980, quando profundas modificações marcaram o mundo do 
trabalho, decorrentes do desenvolvimento e emprego de complexas 
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tecnologias e da crescente internacionalização das relações econômicas. 
(MATO GROSSO DO SUL, 2003, p. 39). 

 

A opção arqueológica no processo de investigação a partir de Foucault para a análise 

do discurso evidencia que não se trata de buscar no passado as origens ou causas do fenômeno 

estudado em sua linearidade histórica, nem mesmo do que poderia ter de verdadeiro nos 

conhecimentos que a caracterizam no tempo atual. Trata-se de uma análise dos “jogos de 

verdade” por meio dos quais em nossa sociedade e em um tempo de certo modo recente, a 

necessidade de escolarização e da formação para o trabalho tornou-se essencial. 

Por discurso entendemos: um conjunto de enunciados que se apoiem na mesma 

formação discursiva. (FOUCAULT, 2000, p. 132). Essa é uma das várias conceituações de 

discurso, encontradas na obra A Arqueologia do Saber, porém não deve ser entendida 

separadamente. 

Sobre arqueologia Foucault (2000, p. 157) explica que: 

 

A arqueologia não procura encontrar a transição contínua e insensível que 
liga, em declive suave, os discursos ao que os precede, envolve ou segue. 
Não espreita o momento em que, a partir do que ainda não eram, tornaram-se 
o que são; nem tampouco o momento em que, desfazendo a solidez de sua 
figura, vão perder, pouco a pouco, sua identidade. O problema dela é, pelo 
contrário, definir os discursos em sua especificidade; mostrar em que sentido 
o jogo de regras que utilizam é irredutível a qualquer outro; segui-los ao 
longo de suas arestas exteriores para melhor salientá-los. 

 

Segundo Osório (2011b, p. 51) o pesquisador, no entender de Foucault, “precisa ter 

compreensão das práticas sociais, como comportamentos, lutas motivos que definam 

conflitos, decisões tomadas e táticas utilizadas sempre enfatizando as estratégias e técnicas 

recorridas diante do fenômeno em estudo”. 

 

Em função disso fica evidente que suas preocupações não recaem sobre a 
linguagem, mas sobre o conjunto de acontecimento discursivo, arquivos, a 
partir de uma materialidade ocorrida (prática social) e entediada como 
criadora transformadora e refreadora de um movimento constante de mundo 
– seja coletivo ou individual. (OSÓRIO, 2011b, p. 51) 

 

Tomando o homem como uma produção histórica, é possível observar a existência do 

sujeito do enunciado, objetivado e atingido pelos discursos. Nesse sentido, os alunos do 

CEPEF “atingidos” pelas práticas discursivas e pelos regimes de verdades vivenciam o que 
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Foucault chama de jogos de objetivação onde há o cruzamento e a troca de estatutos de 

identidades, no qual o sujeito ora assume as características do objeto, ora o objeto assume as 

características de sujeito.  

E, ao escolherem curso técnico médio como mecanismo de inserção no mercado de 

trabalho subjetivaram os regimes de verdades presentes nos discursos resultante das 

produções sociais da educação e do trabalho para fazerem suas escolhas como no exemplo 

constante no folheto SETEC/MEC8: 

 

Aluno do curso técnico em química, também em Nilópolis, David William 
Oliveira de Sousa, de 18 anos, terminou o ensino médio em 2009. Quando 
fez sua opção, queria estar preparado para o ensino superior e a classificação 
do Instituto Federal no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) o atraiu. 
Aos poucos, foi se identificando com o curso técnico em química. “É mais 
longo que o ensino médio regular. São quatro anos, mas saí com uma 
profissão e muito mais preparado para a universidade”, garante. (BRASIL, 
2010, p. 9) 

 

Segundo Candiotto (2008) Foucault, por meio do que chama de “cuidado de si” afirma 

que o sujeito através do seu trabalho pode intervir nos determinismos que lhe são impostos, 

construindo uma subjetividade diferente daquela que lhe fora imputada.  

 

[...] Subjetividade que aqui se refere não à identificação com o sujeito como 
categoria ontologicamente invariável, mas a modos de agir, a processos de 
subjetivação modificáveis e plurais. Nesse sentido é que também Foucault 
entende a constituição do sujeito antigo como ultrapassagem de 
si.(CANDIOTTO, 2008, p.88) 

 

Para Osório (2011b, p. 53) nesse exercício o que há de ser transformado e a evidência 

dos meios e virtudes, dos quais cada um de nos pensa em si identificar e se apoiar com uma 

determinada verdade estando presentes aqui, jogos sobre as tendências, objetos, sujeitos, 

resultados. 

Ainda em Osório (2011b, p. 53) 

 

O que passa a ser evidenciado é a natureza e cada um em si, mas também 
aquilo que, como sujeitos, nos permitimos, seja de forma consciente ou 
inconsciente, absorver em nossas capacidades de subjetivação dar-se 

                                                           
8 Folheto SETEC/MEC Institutos Federais uma conquista de todos os brasileiros, 2010. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/folheto_setec.pdf. Acessado em 2 de fevereiro de 2013. 
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selecionar e recriar (a partir de informações das praticas culturais como se 
apropria para si). Isto nos remete novamente ao sentido de substância, as 
possibilidades de escolhas, de ser ou não ser sujeitos de nossa própria 
história e criar razões para tal, estabelecendo confrontos e superações. 

 

A subjetivação, entendida como o processo de constituir uma subjetividade, leva 

Foucault a dois tipos de análise: a da objetivação, que se pergunta como os seres humanos se 

transformam em sujeitos (só existem sujeitos enquanto objetos) e a da relação com si, que 

procura dar conta de como nos transformamos em sujeitos da nossa própria existência.  

Para Foucault, o que dá lugar a uma nova forma de governar é a injunção de um 

tríplice movimento: primeiro a constante da soberania que se vulnerabiliza, fazendo aparecer 

o problema do governo; segundo, o surgimento da população como um dado e uma dimensão 

passível de sofrer interferências como um objeto das técnicas de governo; e, finalmente a 

emergência da economia como um campo específico da realidade e a economia política, tanto 

como ciência, como também técnica de intervenção nesse campo da realidade. 

As instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas se materializam 

quando da constituição dos projetos educacionais e sociais, na proposta da construção de 

escolas profissionalizantes, na confecção de estatísticas de demanda por mão de obra, 

estatística de produção, de emprego ou desemprego, isso para citar apenas as ferramentas de 

controle da população as quais nos propomos a investigar. Com a instalação do fenômeno da 

governamentalidade tem-se: 

 

Um estado de governo que não é mais essencialmente definido por sua 
territorialidade, pela superfície ocupada, mas pela massa da população, com 
seu volume, sua densidade, e em que o território que ela ocupa é apenas um 
componente. Este estado de governo que tem essencialmente como alvo a 
população e utiliza a instrumentalização do saber econômico, corresponde a 
uma sociedade controlada pelos dispositivos de segurança (FOUCAULT, 
2005, p. 293). 

 

Com recursos do MEC e do Governo do Estado, no contexto da reforma e expansão da 

Educação Profissional a partir de 1997. Esta reforma estabeleceu uma nova configuração da 

Educação Profissional com o apoio do Programa de Expansão da Educação Profissional 

(PROEP), que teve como meta construir, equipar escolas e capacitar recursos humanos para a 

implantação da nova proposta de Educação Profissional preconizada na LDB 9394/96 e no 

Decreto Federal nº 2.208/97 (Governo FHC), visando à inserção do trabalhador no mercado e 
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melhor desempenho no exercício do trabalho. O CEPEF oferta Cursos de Educação 

Profissional Técnica de nível médio na modalidade Concomitante e Subsequente e Integrado 

ao Ensino Médio, na modalidade EJA. 

Como parte desse processo, segundo Batista (2011, p.15) ocorreu uma profunda 

transformação na esfera da formação-qualificação profissional, pois no âmbito das empresas 

tornou-se imperativo a exigência de um novo perfil de força de trabalho.  

Para atender demandas na busca por alternativas “para melhorar as condições de vida 

da população”, o governo do Estado de MS desde 2003 passou a adotar políticas/programas 

para ofertar formação/qualificação profissional e equipar as escolas estaduais com recursos 

tecnológicos, com o intuito de proporcionar à população “melhor qualidade na educação”. 

Essas ações são consideradas necessárias à implantação de uma política de formação de 

trabalhadores, bem como, para a expansão dos cursos de Educação Profissional e a 

consolidação de uma diretriz política estratégica que privilegie a oferta gratuita desses cursos.  

Assim, em 2003, foi construído o CEPEF, com sede à Rua Antônio da Silva Vendas, 

Campo Grande – MS, criado através do Decreto Governamental n.º 11.195, publicado no 

Diário Oficial de MS n.º 5987 em 29 de abril de 2003, é uma Instituição pública estadual, 

mantido pela Secretaria de Estado de Educação; que oferece cursos de Educação Profissional 

Técnica de nível médio, inicialmente nas áreas de Gestão, Comércio, Turismo e 

Hospitalidade, Informática e Indústria, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

intelectual e profissional de jovens, egressos do Ensino Médio, e do cidadão trabalhador, em 

conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB n.º 9.394/96 e o 

Decreto Federal n.º 5.154/04, nos seus artigos 3º e 4º. 

Ao reelaborar sua análise do poder, a partir do conceito de “governabilidade”, 

Foucault mostra claramente de que modo à crítica, longe de transcender o presente, se 

inscreve nas dobras dos jogos de poder e que é preciso reconstituir esquematicamente os 

discursos utilizados.  

Nesse sentido, é Aprovado o Decreto nº 5.154/2004 Governo Lula da Silva; uma 

tentativa de consolidar uma base unitária do ensino médio, que comporte a diversidade 

própria da realidade brasileira, inclusive possibilitando a ampliação de seus objetivos, como a 

formação específica para o exercício de profissões técnicas. Esse Decreto objetivou resgatar o 

disposto no § 2o do Art. 36 da LDB, que afirma: “o ensino médio, atendida à formação geral 
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do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas”, e no dizer de 

Frigotto, Ciavatta e Ramos:  

 

Reconhecer O ensino médio como uma etapa formativa em que o trabalho 
como princípio educativo permita evidenciar a relação entre o uso da ciência 
como força produtiva e a divisão social e técnica do trabalho; b) que essa 
característica do ensino médio, associada à realidade econômica e social 
brasileira, especialmente em relação aos jovens das classes trabalhadoras, 
remete a um compromisso ético da política educacional em possibilitar a 
preparação desses jovens para o exercício de profissões técnicas que, mesmo 
não garantindo o ingresso no mercado de trabalho, aproxima-o do “mundo 
do trabalho” com maior autonomia; c) que a formação geral do educando 
não poderia ser substituída pela formação específica em nome da habilitação 
técnica como ocorreu anteriormente. (2005, p. 37.) 

 

Avaliando o comportamento dos grandes setores, que compõem o PIB do Estado, ao 

longo do período de 2002 a 2010, os resultados mostram que o Setor Primário apresentou um 

crescimento médio anual de 4,42% a.a, tendo nos anos de 2003 e 2010 alcançado os melhores 

desempenhos, um crescimento de 24,84% e 25,47% respectivamente. Para os anos seguintes 

apresenta queda de - 20,97% em 2004, de -1,92% em 2005 e crescimento de 7,92% em 2006, 

de 9,93% em 2007, crescendo 3,57% em 2008 e queda de -13,47% em 2009, acumulando um 

ganho real de 29,08%, tendo como base a série que se inicia em 2002 e vai até 2010. 

No segmento industrial, que compõem o Setor Secundário, se obteve o melhor 

desempenho médio, acumulando um crescimento de 73,05% entre 2002 e 2010, evoluindo a 

uma taxa média anual de 7,17%, onde os melhores resultados foram obtidos na Indústria de 

Transformação com 7,39% a.a. e na Indústria de Utilidade Pública e extrativa mineral com 

10,76% a.a e 9,60% a.a respectivamente. Os melhores desempenhos da atividade industrial 

nesta série ocorreram em 2008 com 12,41%, e em 2010 com 14,61% de crescimento anual. 

Em 2010 as melhores taxas foram observadas nas atividades da Indústria de Utilidade Pública 

com 22,72% e Indústria de Transformação com 17,14%. 

A evolução do Setor Terciário formado pelas atividades de Comércio e Serviços 

obteve um crescimento médio de 4,21% entre os anos de 2002 e 2010, resultando em um 

ganho acumulado de 39,04% ao longo do período. As melhores médias de crescimento foram 

alcançadas pelos Serviços de Informação com 8,7%, Instituição Financeira com 9,25% e 

comércio com 5,1% ao ano. No ano de 2010 esse setor apresentou um desempenho de 5,85% 

na comparação com o ano anterior. Os melhores desempenhos foram registrados nas 
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atividades de comércio com 10,67%, transportes com 7,93% e instituições financeiras com 

15,89% ao ano. 

Para implantar a reforma da Educação Profissional em Mato Grosso do Sul, a 

Secretaria de Estado de Educação, com apoio do Ministério da Educação/MEC, através do 

Programa de Expansão da Educação Profissional/PROEP, realizou uma ampla pesquisa, com 

o propósito de fazer o diagnóstico da realidade do Estado, apontando os cenários e tendências 

da economia em âmbito estadual, bem como as inovações tecnológicas e de gestão. 

A pesquisa evidenciou também um perfil de trabalhador imposto pela 

“hipercompetitividade” criado pelo modelo econômico capitalista. Tendo em vista os 

condicionantes econômicos e políticos mundiais e do Estado foram evidenciadas as áreas 

profissionais a serem priorizadas para atender as demandas decorrentes das ações estratégicas 

para a criação da infraestrutura e desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Quanto à formação de profissionais em nível técnico constatou-se a necessidade do 

oferecimento de cursos, principalmente nas áreas de Gestão, Informática, Indústria, Turismo e 

Hospitalidade. Com base neste estudo, a Secretaria de Estado de Educação definiu, no Plano 

de Educação Profissional (PEP) aprovado pelo Governo do Estado e pelo Ministério da 

Educação, a construção Centros de Educação Profissional em regiões estratégicas do Estado. 

No município de Campo Grande foi construído o primeiro Centro de Educação Profissional, 

denominado Ezequiel Ferreira Lima. 

A maior parte dos recursos do CEPEF vem do PRONATEC9, que em propaganda 

oficial, no site do MEC e em paper intitulado: “PDE em 10 capítulos: ações que estão 

mudando a história da educação brasileira” informa que as principais ações do PRONATEC 

são a criação da bolsa-formação, o FIES Técnico, a consolidação da Rede e-Tec Brasil (Rede 

Técnica Aberta do Brasil), o fomento às redes estaduais de educação profissional e 

tecnológica por intermédio do Brasil Profissionalizado e a expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Cada uma destas ações representa um volume 

significativo de recursos federais que passam a estar disponíveis para entes públicos e 

privados que atuam na educação profissional no país, numa proposta de alcance de “oito 

milhões de vagas para formação profissional até 2014.” (BRASIL, 2011, p. 23). 

                                                           
9 O Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) foi criado pela Lei nº 12.513 de 
26 de outubro de 2011. De acordo com o governo, tem por finalidade ampliar a oferta de educação profissional e 
tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira. 
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De acordo com Art. 1º Parágrafo Único da lei que cria o PRONATEC, seus objetivos 

são: 

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e 
programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; II - 
fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 
profissional e tecnológica; III - contribuir para a melhoria da qualidade do 
ensino médio público, por meio da articulação com a educação profissional; 
IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 
incremento da formação e qualificação profissional; V - estimular a difusão 
de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica. (BRASIL, 2011, p. 1) 

 

Assim, é caracterizada na perspectiva de Michel Foucault uma forma de governo 

diferente das concepções atuais de gestão política estatal centrada em legislações definidoras 

de direitos e deveres, incidindo sobre uma dada sociedade numa base territorial, o que ressalta 

é o governamento dada conduta individual. 

 

O governo (...) é tecnologia política multiforme que age de forma bem 
ampla, bem fina e bem concreta, articulando-se a saberes sobre os sujeitos: 
incide sobre corpos individuais e coletivos regulando, marcando, 
normalizando e individualizando; induz efeitos de subjetividade, produz 
subjetivações; concerne à vida dos indivíduos, dirige-se à sua conduta; 
envolve técnicas de governos de si mesmo. (PRADO FILHO, 2006, p. 19) 

 

Segundo Foucault, (2000, p. 29) o discurso sempre busca uma singularidade e 

similaridade e se entrelaça na positividade que desempenha o papel do que se chama por “a 

priori histórico”, pois no mesmo discurso há um conjunto de novos enunciados. Utilizando a 

noção de subjetivação proposta por Foucault (2006) em seus últimos ditos e escritos, pode-se 

problematizar a partir dessas referências e das verdades que instauram ou das programações 

de conduta que no interior das instituições escolares se desdobram, como os sujeitos podem 

ou acabam por construir suas identidades alicerçadas em tais verdades, ou seja, como se 

subjetivam a escolha dos de curso técnico médio do CEPEF como forma qualificação ou 

requalificação, em vez de um curso de nível superior, ou como se subjetivam habilitados ou 

inabilitados, qualificados ou não-qualificados, trabalhadores ou improdutivos, instalando-se 

desse modo em uma oposição, dentre outras instauradas em nossa sociedade.  

O conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos 

e táticas que permitem esta forma bastante específica e complexa de poder, que tem por alvo a 
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população, por forma principal de saber a economia política e por instrumentos técnicos 

essenciais os dispositivos de segurança (FOUCAULT, 2005, p. 291). 

 

Considerações Finais 

 

A partir dos objetivos propostos neste artigo, contribui para compreensão da relação 

da produção do discurso através dos enunciados com as práticas sociais dos sujeitos 

constituintes pelos regimes de verdade como ferramentas de controle governamental. 

O que entra em jogo é um exercício de poder que recai sobre a vida humana e seus 

processos constituintes, ou seja, os objetivos das técnicas políticas se voltam para a vida, o 

que se instala é uma pratica de governo de normalização e controle social. O que 

asseguramos, com base em Foucault, é que um determinado objeto (como o conjunto de 

enunciações sobre a necessidade de qualificação do jovem para inserção no mercado de 

trabalho) existe sob condições positivas, na dinâmica de um feixe de relações, e que há 

condições de aparecimento histórico de um determinado discurso, relativas às formações não 

discursivas (instituições, processos sociais e econômicos). 

Ou seja, a Governamentalidade existente no Estado de Mato Grosso do Sul, 

influenciada pela federalização das políticas de educação profissional ou por demandas locais 

faz surgir nos diversos extratos de sociedade, regimes, muito específicos, de verdades que 

subjetivados pelos sujeitos explicitam novos discursos de verdade acerca da escolha 

profissional. 

Os regimes de verdade produzidos e reproduzidos nos discursos das instituições 

oficiais do Estado através dos documentos oficiais destacadamente, os constantes na proposta 

pedagógica do CEPEF, no Plano Pluri Anual do Estado (2012-2015), assim como, no Plano 

Estadual de Educação são “discursos ditos” a partir dos quais podemos investigar os interditos 

desse discurso, os entorno desses discursos: quem fala? Qual é a sua competência? Em que 

campo do saber se insere? Qual o seu lugar institucional? Como seu papel se constitui 

juridicamente? De que lugar se fala? A fonte do discurso?; o sujeito é ao mesmo tempo 

falante e falado, por que através dele outros ditos se dizem.  

Uma ontologia histórica que possibilita o aparecimento de outro olhar em torno da 

questão da formação da subjetividade, no sentido de entendê-la como um modo de relação 



 
 

1404 

entre os regimes de produção de verdades e o conjunto de práticas discursivas presentes nos 

jogos de poder e saber enunciativos relacionados à educação profissional no estado de MS. 

Analisando essas verdades para entendermos o discurso e as ferramentas de controle 

da Governamentalidade estatal na condução da formação profissional, fica latente o esforço 

do estado em encaminhar “certos jovens” para uma formação profissional para oferecer esses 

egressos ao mercado de trabalho, alinhando as demandas produtivas do estado com as 

políticas de formação profissional.  
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UMA ANÁLISE PRELIMINAR DO SISTEMA FONOLÓGICO DA LÍNGUA 

OTÚKE 

 
 

Lidiane Szerwinsk Camargos (IFB/LALLI)1 
 
 

RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise preliminar do sistema fonológico, 
especificamente do sistema consonantal, da língua Otúke, pertencente a família Boróro, 
tronco Macro-Jê. Sobre a língua Otúke, nos servimos dos dados disponíveis nos 
trabalhos de Rivet e Créqui-Montfort (1912, 1913) que, infelizmente, são limitados a 
um conjunto de pouco mais de 140 itens lexicais não contemplando, nesse conjunto, 
dados linguísticos com orações ou textos. A análise considerou a distribuição dos sons e 
a sua ocorrência sistemática em posição inicial, medial ou final das sílabas.   
 
Palavras-chave: Língua Otúke. Família Boróro. Sistema fonológico. 
 
 
Introdução 

 

De acordo com Créqui-Montfort e Rivet (1912), o povo Otúke situava-se na 

baixa Bolívia oriental na fronteira com o Brasil, tendo como vizinhos, ao sul, os 

Samucus e, talvez, os Chiquitanos e, ao norte, os Saraveka, Kuruminaka e Kovareka. A 

língua Otúke é classificada como pertencente à família Boróro, juntamente com as 

línguas Boróro, Umutína, Kovareka e Kuruminaka, tronco Macro-Jê (Rivet, 1912, 

Rodrigues, 1986, 1999). É uma língua morta desde o início do século XVII e com pouca 

documentação linguística no que se refere à fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e 

morfossintaxe. Os dados linguísticos disponíveis sobre a língua são de Rivet e Créquit-

Monfort (1912) que apresentam alguns possíveis fonemas, prefixos e sufixos da língua. 

Neste trabalho, temos como objetivo principal esboçar uma análise fonológica 

consonantal preliminar da língua. Utilizamos uma abordagem estruturalista 

fundamentada, em parte, em Pike (1943), no que diz respeito aos procedimentos 

analíticos que põem em relevo o contraste, a distribuição complementar, os pares 

mínimos e análogos, mas considerou a ideia de fonema enquanto entidade abstrata, 

complexa, cujas realizações fonéticas dependem fundamentalmente dos princípios e 

                                                 
1 Docente do Instituto Federal de Brasília (IFB) e pesquisadora vinculada ao Laboratório de Línguas e 
Culturas Indígenas (LALLI), da Universidade de Brasília. E-mail: lidiane.camargos@ifb.edu.br. 
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restrições ativos nas línguas individuais que também norteiam a interface da fonologia 

com outros subsistemas linguísticos.   

Sobre a língua Otúke, nos servimos dos dados disponíveis nos trabalhos de Rivet 

e Créqui-Montfort (1912, 1913) que, infelizmente, são limitados a um conjunto de 

pouco mais de 140 itens lexicais não contemplando, nesse conjunto, dados linguísticos 

com orações ou textos. A análise considerou a distribuição dos sons e a sua ocorrência 

sistemática em posição inicial, medial ou final das sílabas.   

 

1. Os fonemas do Otúke 

 

Os dados do Otúke mostram a existência de onze consoantes que distinguem 

cinco pontos de articulação – bilabial, labiodental, alveolar, alveopalatal e velar – , e 

quatro modos de articulação – oclusivo, fricativo, nasal e aproximante; e de cinco 

vogais orais – a, e, i, o, u.  Apresentamos, em seguida, o quadro com os fonemas que 

postulamos para a língua Otúke. Devido à limitação de laudas, não será possível 

apresentar todos os dados, incluindo os ambientes de contraste.  

 

1.1.1. Fonemas consonantais 

 

 Bilabial Alveolar Alveopalatal Palatal Velar Glotal 

Oclusivo p 
b 

t 
d 

tS  k  

Fricativo  s S   h hw 

Nasal m  n     

Aproximante w r  y   
Quadro 1: Quadro dos fonemas consonantais da língua Otúke 

 
Ilustramos os fonemas consonantais do Otúke, pondo em relevo a posição em 

que ocorrem nas sílabas das palavras dessa língua – em sílaba inicial, medial ou final –, 

e as vogais que os antecedem e/ou seguem. Essa demonstração põe em evidência os 

processos fonológicos sofridos por esses fonemas quando em contato com certas vogais 

e possibilidades de encontros consonantais tautossilábicos ou em sílabas distintas. Os 
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exemplos servem também para mostrar que certos fonemas ocorrem principalmente 

diante de determinadas vogais e não de outras, assim como mostram ambientes em que 

certos fonemas não ocorrem, pelo menos nos dados disponíveis para essa análise. Nas 

tabelas seguintes, a primeira coluna contém o ambiente em que os sons ocorrem, a 

segunda coluna contém as respectivas glosas dos exemplos, a terceira coluna contém a 

transcrição de cada palavra feita por Créqui-Montfort e Rivet (1912) e a última coluna 

contém os dados fonemizados por nós. 

 

1.1.1.1. /p/ - oclusivo bilabial surdo 

 
Posição final 

V/central baixa/ _  V/posterior média/ ‘enguia’ mapo /mapo/ 

 
Posição medial 

V/central baixa/ _  V/posterior média/ ‘tamanduá mirim’ apohe /apohe/ 

V/central baixa/ _  V/posterior média/ ‘umbigo’ iSenapo /iSenapo/ 

V/posterior alta/ _V//central baixa/_ ‘pato’ turupare  /turupare/ 
V/posterior média /_ V/anterior 

média/ 

‘leve você’ aktopehe / aktopehe/ 

V/posterior média /_ V/posterior 

média/ 

‘preguiça’ opohema /opohema/ 

 
Posição final 

V/central baixa /_V/central baixa/_ 
 

‘urubu rei’ akarakapa /akarakapa/ 
‘peito’ ikiapa / ikiapa/ 

 

1.1.1.2. /b/ - oclusivo bilabial sonoro 

 
Posição inicial 

#_ [posterior média] ‘fruta’ boka / boka/ 
#_ [posterior alta]   ‘laranja’ buetoka / buetoka/ 
#_ [central baixa]   ‘montanha’ batari / batari/ 

 
Posição medial 

V [anterior média] _V  [posterior média] ‘cera’ surebori / surebori/ 
V [anterior alta]

 _V  [anterior alta] ‘citronela’ sibiare / sibiare/ 
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Posição final 
V [central baixa]

 _V  [anterior média] ‘raposa’ hararakabe / hararakabe/ 
 

1.1.1.3.   /t/ - oclusivo alveolar surdo 
 

Sílaba inicial 
#_ [vogal posterior média] ‘pedra’ tohori /tohori/ 
#_  [vogal posterior alta] ‘helater’ tuhuaru /tuhwuru/ 
#_ [vogal anterior média] ‘flecha’ tehua /tehwa/ 
#_ [vogal central baixa] ‘cérebro’ taura /taura/ 

‘jacana’ taraho /taraho/ 
 

Posição medial 
V[posterior alta] _ V[central baixa] ‘dormir’ anutake /anutake/ 
V[central baixa] _ V[central baixa] ‘pato’ matasene /matasene/ 
V[anterior média]__ V[central baixa] ‘morcego’ ketari /ketari/ 
K _ V [central baixa] ‘quati’ uktahi /uktahi/ 

 
Posição Final 

V[posterior alta] _ V [central baixa] ‘caminhe’ aneruta /aneruta/ 
V[posterior média] _ V [posterior média] ‘cunhado’ oto /noto/ 
    
V[anterior média]__ V[central baixa] ‘dançar’ arereta /arereta/ 
K _ V [posterior alta] ‘argila’ roktu /roktu/ 

 

1.1.1.4. /d/ - oclusivo alveolar sonoro 

 
Posição inicial 

#_ [anterior média] ‘pássaro do campo’ deSo / deSo/ 
 
 

Posição medial 
V [central baixa] _V [anterior média] ‘jaguatirica’ ademakate /ademakate/ 

Posição final 
V [anterior média] _V [central baixa] ‘cutia’ neda /neda/ 

 

1.1.1.5.   /k/ - oclusivo velar surdo 

 
Posição inicial 

#_ [anterior média] 
 

‘braço’ keara /keara/ 
‘morcego’  ketari /ketari/ 

#_ [anterior alta] ‘periquito’ kitio /kitio/
#_ [posterior alta] ‘anta’  kuhui /kuhwi/ 
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Posição medial 
V[anterior alta] _V [anterior alta] ‘meu sangue’ ikioka /ikioka/ 

‘meu pescoço’  ikio /ikio/ 
V[posterior alta] _V [anterior alta] ‘chifre’  ukikua /ukikua/ 
V[posterior alta] _V [anterior média] ‘estrela’  ukema  /ukema/ 
V[posterior média] _V [anterior alta] ‘capivara’  okivia /okiwia/ 
V[anterior alta] _V [anterior média] ‘tartaruga’  rerikeke /rerikeke/ 
V[posterior média] _ t ‘terra’  moktuhu /moktuhu/ 

‘argila’ roktu /roktu/ 
V[posterior alta] _ t ‘quati’ uktahi /uktahi/ 
V[anterior média] _ t ‘centopeia’ rektaka /rektaka/ 
V[posterior média] _ t ‘terra’ moktuhu /moktuhu/ 
V[central média] _ t ‘sal’ maktabu /maktabu/ 
V[central baixa] _V [anterior alta] ‘algodão’  akihu mari /akihu mari/ 

 
Posição final 

V[posterior média] _V [anterior alta] ‘dia’  neritSoki /neritSoki/ 

V[anterior média] _V [anterior alta] ‘minha unha’ ireki /ireki/  
V[central baixa] _V [posterior alta] ‘banana’ aku /aku/ 
V[central baixa] _V [posterior média] ‘beba’ ako /ako/ 
V[central baixa] _V [anterior média] ‘dormir’ anutake /anutake/ 
V[central baixa] _V [central baixa] ‘bom’  emaka /emaka/ 
V[posterior alta] _V [central baixa] ‘mosca’  ruka /ruka/ 
V[anterior média] _V [anterior média] ‘tartaruga’  rerikeke /rerikeke/ 

 
 
1.1.1.6.   /w/ - aproximante labial sonora 

 
Consideramos a existência de um fonema aproximante labial sonoro em Otúke 

que corresponde ao w do Boróro e do Umutína, embora d’Orbigny (1831) o tenha  

grafado com v.  

Posição inicial 
#_ V [posterior alta] ‘vento’ vuauru /wuauru/ 

‘pelo’ vua-kavi /wuakavi/ 
‘mulher’ vuaneti /wuaneti/ 

#_ V [anterior média] ‘arco’ vevika /wevika/ 

 
Posição medial 

V [anterior alta] _ V [anterior alta] 

 
‘meu pênis’  iviaha /iwiaha/ 
‘minha planta do pé’ ivire-egwa /iwire-egwa/ 
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‘meu calcanhar’ iviaroto /iwiaroto/ 
‘meu tornozelo’ iviatSone /iwiatSone/ 
‘minha coxa’ iviora /iwiora/ 
‘meus testículos’ iviahukati /iwiahukati/ 

V[posterior média] _V [anterior alta] ‘lã’ ovita-vi /owitawi/ 
 

Posição final 
V[anterior alta] _V [anterior alta] 

 
‘minha pele’  irivi /iriwi/ 
‘paca’ okivia /okiwia/ 

V[central baixa] _V [posterior média] 

 
‘grande caracara’ aravo /arawo/ 
‘pluma’ navo /nawo/ 

 
 
1.1.1.7.   /S/ - fricativo alveopalatal surdo 

 
Não foram encontrados dados em Otúke com o fonema /S/ em posição inicial, 

apenas em posição medial e final.  

 
Posição medial 

V[anterior alta] _V [posterior média] ‘meu coração’ iSo /iSo/ 
V[anterior alta] _V [anterior média] ‘meu intestino’ iSeuru /iSeuru/ 

‘minha língua’ iSeru /iSeru/ 
‘meu nariz’ iSeno /iSeno/ 
‘meu umbigo’  iSenapo /iSenapo/ 

V[anterior alta] _V [anterior alta] ‘meu joelho’ iSi /iSi/ 
‘minha boca’ iSiora /iSiora/ 

V[anterior alta] _V [posterior alta] ‘minhas nádegas’ iSu /iSu/ 
V [posterior média]  _ V [posterior média] ‘sagui’ ooroSoahe /ooroSoahe/ 

 
Posição final 

V [posterior média] _ V [posterior média] ‘eu, mim’ [ikiSaoSo] /ikiSaoSo/ 
 

1.1.1.8.  /tS/ - fricativo alveopalatal surdo 

 
Posição inicial 

#_V[anterior média] ‘barata’ tSetSuvi—tarutu /tSetSuwi—tarutu/ 
 

Posição medial 
V[anterior alta] _ V[anterior alta] ‘meu ânus’ itSera /itSera/ 

‘minha face’  itSe /itSe/ 
‘minha língua’ itSeru /itSeru/ 
‘intestino’ itSeuru /itSeuru/ 
‘meu umbigo’ itSenapo /itSenapo/ 



 

 

1413 

#_V[central baixa] ‘tabaco’ tSaha /tSaha/ 
‘meu olho’ itSaa ~ 

itSaha 
/itSaa/ ~ /i-tSaha/ 

V[anterior alta] _ V[central baixa] ‘meu menino 

homem’ 
itSairiko /itSairiko/ 

‘meu menino’ itSaoro /itSaoro/ 
‘minha orelha’ itSapara /itSapara/ 

V[anterior alta] _ V[posterior média] ‘minha testa’ itSoara /itSoara/ 
V[anterior alta] _ V[posterior alta] ‘minhas costas’ itSura /itSura/ 
V[anterior média] _ V[posterior alta] ‘barata’ tSetSuvi 

tarutu 
/tSetSuwi tarutu/ 

V[anterior alta] _V[posterior média] ‘dia’ neritSoki /neritSoki/ 
V[anterior média] _V[posterior alta] ‘barata’ tSetSuvi 

tarutu 
/tSetSuwi tarutu/ 

V[anterior média] _V[posterior média] ‘chifres de veado’ aktetSo 
kikia 

/aktetSo kikia/ 

V[central baixa ]_V[posterior média] ‘meu tornozelo’ i-wiatSone /iwiatSone/ 
V[anterior alta] _V[central baixa] ‘puma’ akotSakune /akotSakune/ 

 
Posição final 

V[anterior alta] _V[central baixa] ‘lã’ ovitSa /owitSa/ 
V[central baixa] _V[posterior média] ‘macaco’ aatSo /aatSo/ 
#_V[posterior média] ‘chicha’ tSoro /tSoro/ 

 
 
1.1.1.9.   /s/ - fricativo alveolar surdo 

Posição inicial 
#_V[anterior alta] ‘abóbora’ sibiare /sibiare/ 
#_V[anterior média] ‘mão’ seni /seni/ 

‘muito mau’ setaki /setaki/ 
‘nós’ sekiatSo /sekiatSo/ 

#_V[posterior média] ‘mel’ subeoru /subeoru/ 
‘porco’ subutSa /subutSa/ 

 
Posição medial 

V[central baixa] _ V[anterior média] ‘iguana’ asema /asema/ 

‘pato’ matasene /matasene/ 

‘urubu’ asenavo /asenawo/ 
 

Posição final 
V[central baixa] _ V[anterior média] ‘mosquito’ mase /mase/ 
V[posterior alta] _ V[central baixa] ‘caranguejo’  rusa /rusa/ 
V[central baixa] _ V[anterior média] ‘papo’ huase /hwase/ 
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1.1.1.10. /h/ - fricativo glotal surdo 

Posição inicial 
#_ V[central baixa] ‘avestruz’ hahari /hahari/ 
#_ V[anterior média] ‘lêndea’ hehua /hewa/  

 
Posição medial 

V[central baixa ] _V [posterior média] ‘meus cabelos’  i-tahovibi /itahowibi/ 
V[posterior média]  _V [anterior média] ‘preguiça’ opohema /opohema/ 
V[central baixa]  _V [central baixa] ‘peixe’  aharo /aharo/ 

‘avestruz’ hahari /hahari/ 
‘periquito’ kaharu /kaharu/ 

V[posterior média]  _V [posterior 

média] 
‘pedra’ tohori /tohori/ 

V[posterior média]  _V [central baixa] ‘palmeira 

marayahu’ 
ohaveta /ohaweta/ 

V[anterior média] _V [anterior média] ‘ferro’ neheri /neheri/ 
‘ferro e metal’ neheri /neheri/ 

V[anterior alta] _V [posterior alta] ‘algodão’  akihumari /akihumari/ 
 

Posição final 
V[central baixa]  _V [central baixa] ‘meu pênis’ iviaha /iwiaha/ 

‘tabaco’ tSaha /tSaha/ 
V[central baixa]  _V [posterior média] ‘pássaro jacana’ taraho /taraho/ 
V[posterior média]  _V [anterior média] ‘espécie de 

mosca’ 
tSokihohe /tSokihohe/ 

V[anterior alta] _V [anterior média] ‘cupim’ makihe /makihe/ 
V[anterior média] _V [anterior média] ‘lobo ‘ réhè [réhè] 
V[central baixa ] _V [posterior média] ‘bico’  aho /aho/ 
V[posterior média]  _V [anterior média] ‘tamanduá-

mirim’  
apohe /apohe/ 

V[central baixa]  _V [anterior alta] ‘jaguar’ ahi /ahi/ 
V[posterior média]  _V [posterior média] ‘bico’ oho /oho/ 
V[anterior alta] _V [anterior alta] ‘pássaro 

hornero’ 
kekihi /kekihi/ 

V[anterior média] _V [anterior média] ‘crocodilo’ erehe /erehe/ 
V[anterior média] _V [posterior alta] ‘flecha’  tehua /tehwa/ 

‘lêndea’ hehua /hehwa/ 
V[anterior alta] _V [posterior alta] ‘flor ‘ rikihu /rikihu/ 
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1.1.1.11. /hw/ - fricativo glotal labializado 

 
Posição inicial 

#_V[central baixa]  ‘papo’ huase /hwase/ 
‘veado bira’ huaroa /hwaroa/ 
‘tatu gigante’ huatari /hwatari/ 
‘sapo’ huarakaka / hwarakaka/ 

 
Posição medial 

V[posterior alta] _ V[posterior alta] ‘helater’ tuhuaru /tuhwuru/ 
V[posterior média] _ V[central baixa] ‘tatu coberto’ ohuaru /ohwaru/ 

 
Posição final 

V[anterior média] _ V[posterior alta] ‘lêndea’ hehua /hehwa/  
V[anterior média] _ V[posterior alta] ‘flecha’ tehua /tehwa/ 
V[posterior alta] _ V[posterior alta] ‘anta’  kuhui /kuhwi/ 
V[posterior alta] _ V[central baixa] ‘perdiz’ uvakuhua / uvakuhwa/ 

 

1.1.1.12.  /n/ - nasal alveolar sonoro 

 

Posição inicial 
#_V[anterior média] ‘dia’ neritSoki /neritSoki/ 

‘metal e ferro’ neheri /neheri/ 
#_V[posterior alta] ‘dormir’ nutake /nutake/ 

 
Posição medial 

V[central baixa] _V [anterior média] ‘caminhe tu’ aneruta /aneruta/ 

V[anterior média] _V [posterior média] ‘camundongo’ enohuari /enohwari/ 

‘menina’ eno /eno/ 
V[anterior média] _V [central baixa] ‘grama’ motSena-vi /motSenawi/ 

‘minha bochecha’ irenara /irenara/ 
‘pico’ enari /enari/ 

V[central baixa] _V [anterior média] ‘mulher’ vuaneti /wuaneti/ 

 
Posição final 

V[posterior média] _V [anterior média] ‘meu tornozelo’ iviatSone /iwiatSone/ 
V[central baixa] _V [anterior média] ‘lagarto’ mamasane /mamasane/ 

‘besouro’ okane /okane/ 

V[anterior média] _V [anterior alta] ‘mão’ seni /seni/ 
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1.1.1.13.   /m/ - nasal bilabial sonora 

 
Posição inicial 

#_V[central baixa] ‘pato’ matasene /matasene/ 
‘mosquito’ mase /mase/ 
‘lagarto’ mamasane /mamasane/ 
‘enguia’ mapo /mapo/ 
‘cupim’ makihe /makihe/ 
‘sal’ maktabu /maktabu/ 

#_V[anterior média] ‘coluna’ meheta /meheta/ 
#_V[posterior média] ‘grama’ motSenavi /motSenawi/ 

‘terra’ moktuhu /moktuhu/ 
#_V[posterior alta] ‘milho’ mutSata /mutSata/ 

 
Posição medial 

V[anterior média] _V [central baixa] ‘bom’ emaka /emaka/ 
V[anterior alta] _V [anterior alta] ‘seio’ imiaura /imiawra/ 

 
Posição final 

V[anterior média] _V [central baixa] ‘estrela’ ukema /ukema/ 
‘preguiça’ opohema /opohema/ 

V[anterior média] _V [central baixa] ‘diabo’ uSamo /uSamo/ 
V[central baixa] _V [posterior alta] ‘pássaro martim pescador’ atSamu /atSamu/ 

 

1.1.1.14. /r/ - vibrante alveolar 

Posição inicial 
#_V [central baixa] ‘folha’ rari /rari/ 

#_V [anterior média] ‘fogo’ reru /reru/ 

‘lobo’ rehe /rehe/ 
‘centopeia’ rektaka /rektaka/ 

#_V [anterior alta] ‘flor’ rikibu /rikibu/ 

#_V [posterior média] ‘argila’ roktu /roktu/ 

#_V [posterior alta] ‘caranguejo’ rusa /rusa/ 

‘voar’ ruka /ruka/ 
  

Posição medial 
#_V [anterior média] ‘minha bochecha’ irenara /irenara/ 

‘meus cílios’ irekavi /irekawi/ 
#_V [anterior alta] ‘minha pele’ irivi /iriwi/ 
V[anterior média] _V [anterior média] ‘dia’ neritSoki /neritSoki/ 

V[central baixa] _V [central baixa] ‘feijão’ karanahe /karanahe/ 
‘jacana’ taraho /taraho/ 
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‘meus cotovelos’ ikiarato /ikiarato/ 
V[anterior média] _V [posterior alta] ‘caminhe você’ aneruta /aneruta/ 

V[anterior média] _V [anterior média] ‘crocodilo’ erehe /erehe/ 
 

Posição final 
V[anterior média] _V [anterior média] ‘ferro e metal’ neheri /neheri/ 
V[posterior alta] _V [central baixa] ‘minhas costas’ itSura /itSura/ 

‘meus seios’ imiura /imiura/ 
V[central baixa] _V [central baixa] ‘braço’ keara /keara/ 

‘antebraço’ iyunara /iyunara] 
‘minha testa’ itSoara /itSoara/ 

V[anterior média] _V [posterior alta] ‘minha língua’ itSeru /itSeru/ 

V[central baixa] _V [posterior alta] ‘céu’ hwaru /hwaru/ 
V[posterior média] _V [posterior 

média] 
‘ombro’ kiaroro /kiaroro/ 
‘pradaria’ ohoro /ohoro/ 
‘chicha’ tSoro /tSoro/ 

V[posterior alta] _V [posterior alta] ‘água’ ouru /ouru/ 
‘meu intestino’ itSeuru [itSeuru/ 

V[posterior média] _V [central baixa] ‘minha coxa’ iviora /iwiora/ 
V[central baixa] _V [anterior alta] ‘lua’ ari /ari/ 

‘avestruz’ hahari /hahari/ 
‘pico’ enari /enari/ 

V[central baixa] _V [posterior média] ‘peixe’ aharo /aharo/ 
 

1.1.1.15. /x/ - fricativa velar  surda 

Posição medial 
V[central baixa] _V [posterior alta] ‘cérebro’ taura-axute /taura axute/ 
V[central baixa] _V [posterior média] ‘tucano’ axo /axo/ 
V[central baixa] _V [central baixa] ‘eles lá’ haxanana /haxanana/ 

‘dentes molares’ tiaxaro /tiaxaro/ 
‘eu me porto 

bem’ 
imaxahe /imaxahe/ 

V[anterior alta] _V [posterior alta] ‘ladrão’ ihuixuxe /ihuixuxe/ 
 

Posição final 
V[posterior média] _V [central baixa] ‘meu pai’ iyoxa /iyoxa/ 
V[central baixa] _V [central baixa] ‘pombo’ ataxa /ataxa/ 
V[posterior alta] _V [anterior média] ‘ladrão’ ihuixuxe /ihuixuxe/ 
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1.1.1.16.   /y/ - aproximante palatal sonora 

Posição inicial 
#_ V[posterior alta] ‘meu antebraço’ iyunara /iyunara/ 

‘meus dedos’ iyuna /iyuna/ 
‘dê-me’  iyura /iyura/ 
‘minha bexiga’ iyure tanavo /iyure tanavo/ 
‘meu ventre’ iyu /iyu/ 

#_ V[anterior média] ‘meu irmão’ iyetaka /iyetaka/ 
 

2 Considerações finais 

 

A análise desenvolvida neste trabalho nos permitiu concluir que a língua Otúke 

teria possuído onze fonemas consonantais que distinguem cinco pontos de articulação – 

bilabial, labiodental, alveolar, alveopalatal e velar – , e quatro modos de articulação – 

oclusivo, fricativo, nasal e aproximante.  

Ressalta-se que este trabalho contribui com os estudos da linguística histórica, 

uma vez que permite estabelecer uma comparação do sistema fonológico do Otúke com 

os sistemas fonológicos das demais línguas da família Boróro (Boróro e Otúke), 

permitindo que se identifiquem relacionamentos genéticos entre as línguas da família.   
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UMA POSTURA TRANSDISCIPLINAR NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 
 

Thiago Morais de ARAÚJO (FL/UFG)1 
 
 
RESUMO: Este estudo tem por objetivo observar os fatores, bem como identificar os 
problemas que têm causado desmotivação e desinteresse por parte de um grupo de estudantes 
do Ensino Fundamental de uma instituição pública da cidade de Goiânia. Depois de verificadas, 
sugerimos novas posturas pedagógicas a fim de motivar tais alunos à luz de um ensino de língua 
inglesa caracterizado por uma abordagem transdisciplinar. Objetiva-se também verificar qual o 
provável efeito desta abordagem no processo ensino-aprendizagem desses alunos. Para dar 
suporte teórico, este trabalho monográfico fundamenta-se nas teorias sobre abordagens de 
ensino de línguas estrangeiras, nas teorias de formação crítico-reflexivo de professores, nas 
teorias concernentes aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e principalmente nas 
teorias da abordagem de ensino interdisciplinar e transdisciplinar. Sob o ponto de vista 
metodológico, esta pesquisa se fundamenta nos princípios da pesquisa-ação para a coleta e 
análise de dados. Ao final, constatamos que a abordagem transdisciplinar pode ser uma 
importante e necessária ferramenta que constrói a ponte entre aprendizagem e unidade de 
conhecimento, de forma que tal abordagem promove motivação nas aulas de língua inglesa e 
outras melhorias. 
 
Palavras-chave: Motivação.  Reflexão.  Processo ensino-aprendizagem e 
Transdisciplinaridade. 
 
 
1 Introdução 

 

O presente projeto foi desenvolvido durante o curso de Especialização em Lingüística 

Aplicada: línguas estrangeiras, do Centro de ensino e Pesquisa Aplicada a Educação (CEPAE) 

da Universidade Federal de Goiás. E a pergunta norteadora da pesquisa foi: o que é a abordagem 

transdisciplinar no ensino-aprendizagem de língua estrangeira? O que ela traz de avanço em 

relação às outras abordagens? Este estudo ocorreu durante o Segundo semestre de 2009 em uma 

turma de Inglês de Sétimo ano de Ensino Fundamental em uma escola pública de Goiânia.  

A educação em Língua Estrangeira, mais especificamente em Inglês, tem sofrido desde 

meados dos anos 60, grandes e consideráveis transformações. Novos caminhos para o processo 

ensino-aprendizagem foram surgindo de acordo com as necessidades da sociedade e de seus 

                                                           
1 Universidade Federal de Goiás – Goiânia – Brasil. E-mail: teacherthiago-james@hotmail.com. 
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fatores históricos, políticos e sociais. Portanto, havendo mudanças no âmbito social, mudanças 

também acontecerão no processo ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Certamente, a sociedade sofreu e vem sofrendo diversas transformações, tais como o 

desenvolvimento tecnológico, na ciência, vários avanços podem ser constatados, e no que se 

refere ao ensino de línguas, as transformações estão fortemente presentes na sociedade atual. 

A partir desta observação, recorremos a SCHÖN (1987, p.150) que elabora e caracteriza 

como elemento principal para a educação atual, a reflexão, que para o mesmo autor é entendida 

como força potencializadora que orienta o professor a buscar respostas aos seus 

questionamentos a fim de buscar possíveis soluções para o ambiente escolar, tendo como 

resultado, novas práticas pedagógicas e de ensino. 

Dessa forma, apresentamos um ensino de línguas embasado e caracterizado na 

abordagem transdisciplinar. A transdisciplinaridade como prefixo “trans” indica, diz respeito 

àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além 

de qualquer disciplina, se diferenciando, ou melhor, acrescentando ao que diz respeito à 

Interdisciplinaridade, que busca a interação e da complementaridade envolvendo diferentes 

disciplinas (NICOLESCU, 1987, p.160). 

A abordagem transdisciplinar é posta diante de um ensino defasado e carregado por 

diversas questões, isto é, um ensino que por diversos motivos não dá prioridade à aprendizagem, 

com o qual os alunos acabam por não receber os benefícios que deveriam, portanto esta pesquisa 

se apresenta como uma possível solução para esses e outros problemas. 

Nesta intenção, buscaremos ao final desta pesquisa, a possibilidade de sugerir novas 

propostas pedagógicas e eficazes ao ensino de línguas na realidade pública. Procurando assim, 

aproximar os indivíduos, ou seja, os alunos a um ensino diferenciado que busca a integração 

das disciplinas com um objetivo em comum: a preocupação com o social. O artigo 3 da Carta 

da Transdisciplinaridade NICOLESCU (1994, p. 162) diz, que a “Transdisciplinaridade é 

complementar à aproximação disciplinar: faz emergir da confrontação das disciplinas dados 

novos que as articulam entre si; eferecendo-nos uma nova visão da natureza e da realidade.” A 

Transdisciplinaridade não procura o domínio sobre várias outras disciplinas, mas a abertura de 

todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa. Isto é, os conectivos que podem ser feitos a 

fim de causar e enxergar tais semelhanças entre as mesmas. Tentando assim, uma melhor 

compreensão do mundo, com o intuito de trazer benefícios e possíveis melhorias para os 
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diferentes contextos que o ser humano está envolvido. Na abordagem transdisciplinar, o 

essencial é a dinâmica gerada pela ação de vários acontecimentos da realidade ao mesmo tempo, 

pois um assunto puxa outro, ou seja, uma ciência complementa outra. 

 

1.1 Objetivos e perguntas de pesquisa 

 

Esta pesquisa tem por objetivos: 

* Identificar qual ou quais conteúdos motivam os alunos nas aulas de Inglês; 

* Verificar e detectar possíveis dinâmicas ou atividades que possam estimular o 

interesse desses alunos; 

* Analisar os efeitos que essas atividades possam causar através de práticas 

transdisciplinares. 

 

Partindo desses objetivos, o trabalho também será embasado pelas seguintes perguntas 

de pesquisa: 

* Quais são algumas das motivações dos alunos nas aulas de inglês? 

* A discussão de temas relacionados a várias disciplinas provoca maior interesse nas 

aulas de Língua Inglesa? 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Vivemos em uma sociedade que há bastante tempo enfrenta grandes mudanças, sejam 

na política, na economia ou simplesmente mudanças que estão ligadas ao crescimento 

incontrolável da tecnologia e dos demais recursos tecnológicos. A educação, mais 

especificamente, o ensino de línguas estrangeiras (Inglês) também tem seu momento histórico, 

suas mudanças, seus processos de transformação e aprimoramento. Como destacados 

anteriormente, por meio de estudos e discussões, vários métodos surgiram no decorrer dos anos, 

de acordo com os fatores históricos, sociais e principalmente pelas necessidades da sociedade 

da época (STERN, 1983, p.49). 

Partindo desse pensamento, as várias mudanças que ocorreram no processo ensino-

aprendizagem de língua inglesa, nos remetem a pensar e destacar algumas considerações acerca 
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do ensino de língua inglesa no contexto social atual, isto é, no contexto da escola pública, onde 

podemos encontrar diversos problemas que não beneficiam o processo ensino-aprendizagem da 

língua estrangeira. 

Temos conhecimento de várias dificuldades que os professores de língua inglesa 

identificam em suas salas de aula de rede pública. Muitos alunos por turma, poucas aulas de 

inglês, poucos recursos e indisciplina são fatores que assolam essa realidade e que tem deixado 

muitos profissionais desmotivados e até mesmo sem saber o que fazer frente a essa 

problemática.  

Com base no que foi relatado acima, cremos que é de suma importância pensar e refletir 

a cerca destas problemáticas encontradas no ensino de língua estrangeira (Inglês) na escola 

pública e, principalmente, o que pode ser planejado ou feito dentro destas salas de aula que 

possam dar um novo rumo ao aprendizado destes alunos envolvidos e o que o ensino de Língua 

Inglesa possa significar para eles dentro de seus contextos sociais e até mesmo para suas vidas. 

Quando refletimos colocamos em pauta primeiramente os nossos problemas enfrentados 

e procuramos a partir daí, o que seria útil e aplicável para a transformação desejada. Até 

chegarmos a esta possível solução o primeiro passo é a reflexão, e graças a ela conseguimos 

detectar e fundamentar nossa prática aos postulados teóricos, concretizando assim, em uma 

ação reflexiva. 

Na ação reflexiva, a lógica da razão e a da emoção está atrelada entre si e caracterizam-

se pela visão ampla de perceber os problemas. As professoras e os professores com ações 

reflexivas não ficam presos a uma só perspectiva, examinam criteriosamente as alternativas que 

eles se apresentam como viáveis como também aquelas que lhes parecem mais distantes da 

solução, com o mesmo rigor, seriedade e persistência (CAMPOS e PESSOA, 1998, p. 191). 

Percebemos o relevante papel da reflexão em nossa prática, tal como sendo fundamental 

para a realização de um trabalho sério, passível de erros, mas de acertos também. O que vale 

aqui é ressaltar a importância desta prática que deve acompanhar as professoras e professores 

de língua inglesa. Para haver mudanças, é necessário haver a necessidade de mudar ou, ao 

menos o desejo de experimentar algo novo, pois as mudanças ocorrem somente quando os 

professores estão motivados para experimentar possibilidades novas, refletir sobre suas 

consequências e depois ajustar sua prática e seu pensamento de acordo com os resultados 

alcançados (PENINNGTON, 1995, p.706). 
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Em uma sociedade tão globalizada e passível de constantes mudanças, vale trazer novas 

concepções ao ensino, no que tange aos planejamentos de aula. Pois, acreditamos que de forma 

contextualizada e integrada, o ensino de língua inglesa nesta realidade, ou seja, no ensino 

público, terá uma nova perspectiva e um novo olhar por parte de todos aqueles envolvidos, tanto 

alunos como e principalmente professores. Visando que esta passa a ser de uma disciplina 

escolar para um veículo próprio e significativo de comunicação e de linguagem. 

Pode-se concluir, segundo CAMPOS e PESSOA (1998, p. 197) “a reflexão na ação está 

em relação direta com a ação presente, ou seja, o conhecimento na ação.” Significa produzir 

uma pausa- para refletir- em meio à ação, um momento em que paramos para pensar, para 

reorganizar o que estamos fazendo, ou seja, refletindo sobre a ação presente. 

Nas próximas sessões, veremos como e de que forma podemos nos orientar acerca do ensino 

de língua inglesa na realidade da escola pública. 

 

2.1 Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCNs) no que é voltado aos Temas 

Transversais, possui um propósito na Educação de forma que haja uma abrangência em seu 

contexto, uma amplitude que tem por objetivo, educar para a cidadania. O termo abrangência é 

citado e faz referência ao contexto educacional, e é pautado em atitudes e reflexões prático-

educativas que vão além do propósito estabelecido por cada disciplina. 

Tal argumento remete a pensar sobre um termo bastante conhecido e discutido por vários 

autores e estudiosos, que é a Interdisciplinaridade. 

A Interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de 

conhecimentos produzidos por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a 

influência entre eles - questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual 

a escola, tal como é conhecida, historicamente se constitui. Embora muitos discutam e 

estabeleçam conceitos favoráveis ao termo Interdisciplinaridade, na prática ela é confundida 

por muitos, a sua essência não é utilizada, o que torna assim a prática como Disciplinar e não 

contextualizada, que é a intenção da proposta interdisciplinar.  

No que concerne aos PCNs, a proposta educativa no Ensino Fundamental transpassa a 

visão interdisciplinar, que é a de ligar uma a outra disciplina ou à outra ciência, e a amarra ao 
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objetivo real educacional, que é voltado ao social, isto é, uma prática pautada e preocupada com 

a realidade social. Uma demanda que carece de respeito, atenção e de uma educação cidadã. 

Trata-se da Transversalidade, que segundo os PCNs (1998, p.30), diz respeito à 

“possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender 

conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida 

real e de sua transformação (aprender na realidade e da realidade).” E a uma forma de 

sistematizar esse trabalho e incluí-lo explícita e estruturalmente na organização curricular, 

garantindo sua continuidade e aprofundamento ao longo da escolaridade. Por essa razão a 

Transversalidade, ou Temas Transversais como é tratado pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, procura difundir uma visão bem mais ampla e abrangente do que a visão 

interdisciplinar que está pautada em ligar ou compartimentar uma disciplina à outra. 

 

2.2 Interdisciplinaridade nas aulas de Língua Inglesa 

 

Pensar em Língua Inglesa nos dias atuais, nos remete a pensar sobre uma questão que 

por muitos já foi entendida e também defendida como indispensável para o ser humano. E além 

dessa importância, muitos estudos nos levam a pensar e refletir que tal ensino pode servir para 

que o aluno (ser humano) conecte seu aprendizado em língua estrangeira (no caso Inglês) ao 

seu cotidiano. 

Muitos termos já foram levantados para explicar e exemplificar tais ligações que 

existem e que ocorrem entre diversas disciplinas. A interdisciplinaridade é o meio pelo qual 

proporciona a oportunidade de que haja tais ligações, pra que tanto um aspecto quanto outro 

seja beneficiado. Por exemplo, as regras gramaticais em Língua Inglesa ligadas à gramática do 

Português podem fazer que ocorra uma melhor compreensão e mais fundamentada em ambas 

as Línguas, proporcionando aos alunos uma aprendizagem significativa. 

No que é direcionado à Interdisciplinaridade é exatamente essa ligação, o que existe 

entre um ou mais pontos em consonância com outro ponto ou outro aspecto ou didaticamente 

falando, disciplinas como exemplificado acima. 

Há muito tempo se vem falando em Interdisciplinaridade entre ciências ou entre disciplinas, e 

vários conceitos têm sido apresentados com a tentativa de demonstrar que a habilidade de 

contextualizar e integrar passaram a ser indispensável para o ambiente escolar devido à 
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realidade que estamos inseridos. Isto é, aos problemas escolares apresentados, bem como à 

globalização e o constante crescimento da sociedade. 

Ao se tratar de habilidade, isto é, a ação de contextualizar, integrar e relacionar 

disciplinas e ciências, MACHADO (1995, p.180) assegura que “o surgimento desta discussão 

em ambiente escolar vem à tona, pela busca de uma unidade perdida, da interação e da 

complementaridade nas ações envolvendo diferentes disciplinas.” Tratando desta forma, 

habilidade como sendo a capacidade de integrar e complementar o que norteia ou perpassa de 

uma disciplina à outra, entre uma ciência à outra, dando assim um suporte real e significativo 

ao tema em questão. 

Para MACHADO (1995, p.193) com o trabalho interdisciplinar, “pretende-se o 

estabelecimento de uma intercomunicação efetiva entre as disciplinas, através da fixação de um 

objeto comum diante do qual os objetos particulares de cada uma delas constituem sub-objetos.” 

É um instrumentalizar para a compreensão mais efetiva do real, buscando favorecer uma 

compreensão crítica do tema em questão. 

No que concerne a esses conceitos, retornamos a importante questão de gerar tais 

práticas ao contexto escolar. O conhecimento tratado na escola apresenta-se de modo tão 

simplificado que se distancia do saber necessário a uma atuação efetiva fora da escola. Assim, 

mesmo obtendo sucesso nas atividades escolares, muitas pessoas se tornam impotentes diante 

do mundo complexo no qual vivem. Dessa forma, a prática interdisciplinar torna-se 

indispensável para a aprendizagem escolar na realidade atual, assegurando um ensino de línguas 

mais significativo e que atenda às necessidades dos alunos. Lembrando que a 

Interdisciplinaridade envolve uma mudança, tanto na postura do educador quanto no 

pensamento, uma atitude que envolve todos aqueles inseridos no processo educativo, tendo 

como requisito principal, o esforço! Como afirma FAZENDA (1994, p.92) “o projeto 

interdisciplinar parte da dúvida, da pergunta, das indagações, do diálogo da troca, da 

reciprocidade.” Um esforço que pode provocar efeitos impressionantes, tais como: o ensino e 

aprendizagem de informações diferenciadas dentro de um contexto, ou seja, uma melhor 

compreensão dos saberes que se interligam. 
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2.3 A Transdisciplinaridade na sala de aula de língua inglesa 

 

As disciplinas podem ser consideradas como ondas que avançam 
separadamente mas se misturam quando chegam à praia... Como acontece 
com o mar, pode haver tempestades, maremotos e também calmarias. 
(Sommerville, apud Celani 1993, p.65).  

 

Com base nos problemas já pontuados nas seções anteriores e através das reflexões 

sobre nossa prática pedagógica e das contribuições que essas reflexões exercem em nós, 

enquanto professores e seres humanos, bem como alguns breves postulados e conceitos 

levantados sobre transdisciplinaridade, sugiro uma educação, mais especificamente, um ensino 

de língua estrangeiras (inglês) por meio de uma proposta transdisciplinar. Que é de fato um dos 

objetivos centrais deste trabalho. Como pontuado anteriormente, a transdisciplinaridade se 

interessa pela dinâmica gerada pela ação de vários acontecimentos da realidade ao mesmo 

tempo, de forma a tratar um assunto como um todo. Ela não possui um objeto específico, a 

transdisciplinaridade vai além das disciplinas promovendo uma maior interação entre elas e 

promovendo também uma reflexão sobre o mundo e a sociedade, sugerindo-lhes possíveis 

melhorias. 

E é exatamente essa a proposta para o ensino de inglês da realidade pública a qual muitos 

professores e a maior parte dos jovens e adolescentes estão situados. Uma nova proposta que 

não visualize a língua inglesa como componente parcial ou separado, isto é, uma disciplina que 

deve ser ensinada e/ou aprendida por si só, com finalidades próprias e particulares. A 

transdisciplinaridade propõe um rompimento com velhos paradigmas educacionais afim de que 

o inglês e todas as outras disciplinas sejam percebidas e aceitas como componentes conectados 

uma a outra e o mais importante, que passem a fazer parte da vida escolar desses estudantes 

promovendo um aprendizado amistoso e significativo. 

Para Sommerville (apud Celani, 1993, p. 118) o conceito de transdisciplinaridade 

implica reconhecimento expresso da necessidade e até da obrigação de se comunicar com a 

coletividade e obter sua participação; implica formas de se tratar os problemas críticos com 

quem se defrontam os indivíduos e as sociedades; implica ser mediadora de mudanças. 

Certamente o ensino de língua inglesa precisa estar enquadrado nessa perspectiva. Uma visão 

daquela inserida na realidade atual e que não tem produzido bons efeitos e nem resultados 

positivos. Porém, não é fácil aceitar essa visão, essa nova proposta, pois, o novo traz surpresas 
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e de certa forma assusta também. Ainda mais quando se trata de educação. Mas, no ensino de 

línguas estrangeiras, essa proposta é bastante considerável, bem como em outras disciplinas. 

O ensino de línguas estrangeiras não envolve apenas gramática, regras ou estruturas, 

mas envolve também, aspectos culturais, sociais e aspectos que envolvem aquela realidade 

enfrentada por todos aqueles inseridos no sistema público de educação. Sendo assim, pensar 

em postura transdisciplinar não é algo impossível na educação, no que diz respeito ao ensino 

de língua inglesa é uma convocação à um ensino melhor, mais significativo, que abrace todas 

as questões relevantes para o ser humano e principalmente, tendo a língua estrangeira como 

componente primordial que poderá conduzir um novo sistema de ensino. Celani (1993, p. 125) 

afirma que é preciso coragem, imaginação, criatividade e iniciativa para uma reestruturação de 

atitudes, em um estado de incessante interpelação. Mas exige, também, uma reestruturação de 

novas compreensões e novos sistemas. O que necessariamente exclui os esquemas 

preestabelecidos. O desenvolvimento de uma atitude transdisciplinar exige, acima de tudo, a 

disposição para a troca, a ajuda, a cooperação. Pois, dessa forma, ela será possível e se tornará 

realidade no ensino-aprendizado de língua estrangeira (inglês). A partir do momento em que 

houver cooperação, interação, ajuda e contribuição dos diversos professores para as suas e 

demais disciplinas, certamente, outras mudanças e outras transformações poderão acontecer.  

 

3 Metodologia 

 

Este capítulo está dividido em algumas etapas, e essas etapas serão explicadas a seguir. 

A primeira etapa segue uma breve explicação acerca do tipo dessa pesquisa, que é pesquisa-

ação. A segunda etapa esboçará e situará o leitor ao contexto em que esta pesquisa foi realizada, 

bem como os participantes da pesquisa. A terceira etapa trata-se dos procedimentos e 

instrumentos utilizados para a análise de dados, e por último, ainda nesta etapa, traremos a 

análise sistemática dos dados. 

 

 

 

 

 



 

 

1428 

3.1 A pesquisa-ação 

 

A pesquisa-ação, segundo Freitas (2003, p. 14) é um tipo de pesquisa social com base 

empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com uma ação 

ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes 

representativos de situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. 

Uma das características que marcam a pesquisa-ação é a própria ação de todos aqueles 

envolvidos na pesquisa. Ela busca soluções eficazes para o campo estudado, além, de 

proporcionar para este mesmo espaço, isto é, para todos os participantes, uma produção de 

conhecimentos e superação de obstáculos e dos problemas destacados na pesquisa. 

Segundo Freitas (2001, p. 284), a pesquisa-ação sugere uma auto-reflexão e por representar 

possibilidade de unir teoria e prática, essa metodologia propõe um envolvimento maior, ou seja, 

uma maior interação entre professor-aluno para que a prática docente seja aprimorada e que o 

processo ensino-aprendizagem se torne mais significativo. 

 

4 Análise de Dados 

4.1. Análise do Plano de aula sobre o tema Preconceito 

 

Um dos pontos primordiais desta aula e das demais, e da pesquisa como um todo é que 

sempre partimos de um alvo e de uma ideia central que é a reflexão. Sem a reflexão em cada 

passo neste trabalho não teríamos alcançado momentos importantes como as discussões 

realizadas e estabelecidas durante as aulas. Como Campos e Pessoa (1998, p. 191) ainda 

asseguram, na ação reflexiva a lógica da razão e a da emoção está atrelada entre si e 

caracterizam-se pela visão ampla de perceber os problemas. As professoras e professores com 

ações reflexivas não ficam presos a uma só perspectiva, examinam criteriosamente as 

alternativas que a eles se apresentam como viáveis como também aquelas que lhes parecem 

mais distantes da solução, com o mesmo rigor, seriedade e persistência. 

Nesta aula, os alunos tiveram a oportunidade de participar e dar suas opiniões acerca do 

que discutíamos o que foi muito bom e relevante para a pesquisa. Com isso, conseguimos 

perceber, além da importância de abrir debates acerca de assuntos como este, também a 
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relevância de dar voz e oportunidade aos alunos de discutir e se mostrarem ativos durante as 

aulas. Como podemos perceber em alguns trechos de algumas entrevistas realizadas com alguns 

alunos após a aula. 

Optamos por escolher alguns nomes fictícios para preservar a identidade dos alunos que 

foram entrevistados. 

 

Relato 1: Eu acho uma injustiça, pois no mundo inteiro todos nós temos os 
mesmos direitos. [Trecho da entrevista com a aluna Helena]. 
Relato 2: Eu acho uma coisa horrível o preconceito. E nossa conversa foi 
interessante. [Trecho da entrevista com o aluno João]. 
Relato 3: Eu acho o preconceito uma coisa muito feia, pois nós somos todos 
iguais. [Trecho da entrevista com o aluno André]. 

 

Embora muitos alunos pensem na importância e demonstrem até mesmo grande 

interesse em discutir assuntos como esses, houve situações e momentos durante a aula que 

alunos não demonstraram tanto interesse e satisfação pela aula e pelo tema, como podemos 

perceber no trecho da entrevista a seguir:  

 

Relato 4: Eu acho uma pura bobagem discutir sobre isso. [Trecho da entrevista 
com a aluna Mariana]. 

 

Embora houvesse opiniões divergentes, podemos perceber que a maioria demonstrou 

interesse e se sentiu à vontade durante o evento da aula, pois deram suas opiniões, participaram 

e sugeriram que as aulas de língua inglesa fossem dessa forma. 

Com relação à atividade realizada no final da aula, os alunos puderam também dar suas opiniões 

sobre ela. 

 

Relato 5: Eu gostei muito da atividade, porque tinha gravuras e foi legal 
traduzir o texto. [Trecho da entrevista com a aluna Helena]. 

 

Como citado e explicado anteriormente em outro capítulo da pesquisa, um dos 

momentos que marcaram o ensino de língua estrangeira foi a época caracterizada pelo ensino 

de idiomas guiado pelo método gramática e tradução. No decorrer desta aula e como 

exemplificado na entrevista acima com a aluna Helena, percebemos algumas características do 
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método gramática e tradução fundamentado na atividade proposta e dando suporte ao seu 

desenvolvimento. 

Os alunos acompanharam o texto e, como na citação acima, buscaram a sua 

interpretação e a compreensão textual por intermédio desse método de ensino de língua 

estrangeira. 

 

4.2 Análise do Plano de aula sobre o tema Drogas 

 

Nesta aula tivemos a participação de todos os alunos, embora muito eufóricos e 

dispostos a darem suas opiniões, conseguimos controlar tantas informações que eles mesmos 

transmitiam com o tempo designado para ministrarmos o conteúdo. Para exemplificarmos, 

temos abaixo alguns trechos retirados de algumas entrevistas realizadas:  

 

Relato 6: Um tema realista e que eu acho bom trabalhar, para 
conscientizarmos mais e aprender mais sobre o assunto. [Trecho da entrevista 
com a aluna Érica]. 
Relato 7: É um texto interessante, que fala de um assunto que deve ser 
dialogado entre jovens e adultos. [Trecho da entrevista com o aluno Miguel]. 
Relato 8: A minha opinião é que as pessoas devem parar de fumar. [Trecho da 
entrevista com o aluno Gilberto]. 

 

Com relação às atividades realizadas pelos alunos para contextualizarmos o tema e a 

língua inglesa, quatro questões deram suporte às discussões arroladas durante a aula e sempre 

retomavam ao conhecimento dos alunos em língua estrangeira.  

Tais atividades seguem um método já discutido anteriormente em outro capítulo da pesquisa. 

Esse método é o behaviorista. Os alunos completam sequências repetitivas de frases e também 

outros tipos de exercícios que trazem essa ideia de repetição. 

Abaixo seguem algumas características do método Behaviorista, também conhecido 

como método áudio-lingual. 

 

* O aprendizado da língua estrangeira é basicamente um mecanismo de formação de 

hábitos. 
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* As habilidades da língua são aprendidas mais efetivamente se os itens a serem 

aprendidos na língua alvo forem apresentados na forma falada antes de serem vistos na 

forma escrita. 

 

A aula teve um segmento bastante interessante, pois contextualizava um assunto 

transversal a uma língua estrangeira, no caso o Inglês. Desta forma, é importante perceber a 

transdisciplinaridade, ou seja, da maneira como planejamos e damos prosseguimento à aula, 

como dito anteriormente, de uma maneira contextualizada. 

Para Celani (apud Sommerville 1993, p. 118), o conceito de transdisciplinaridade 

implica “reconhecimento expresso da necessidade e até da obrigação de se comunicar com a 

coletividade e obter sua participação; implica formas de se tratar os problemas críticos com que 

se defrontam os indivíduos e as sociedades; implica ser mediadora de mudanças.” 

 

4.3 Análise do Plano de aula sobre o tema Pobreza 

 

Relato 9: Professor, nos Estados Unidos não existe esse tipo de problema, 
porque lá é um país rico e não tem pobreza. [Miguel] 
Relato 10: O número da pobreza tem aumentado porque muitas pessoas não 
se esforçam em buscar trabalho ou pra mudar de vida ou melhorar. Preferem 
ficar acomodados, ir para as ruas e pedir esmolas. [Poliana] 
Relato 11: Na minha opinião, a pobreza é uma coisa muito ruim. Eu acho a 
pobreza uma coisa muito triste, pois não gosto de ver pessoas sofrerem, 
chorarem, passar fome. Eu fico com o coração na mão de ver uma coisa tão 
triste. [Trecho da entrevista com a aluna Rafaela] 

 

Foi um tema que levantou diversas críticas dos alunos, ou seja, eles puderam participar 

muito da aula e com isso, ganhar muito em termos de conhecimento. Percebemos também muita 

euforia e vontade de querer participar e dar a opinião acerca da temática, o que proporcionou a 

esta pesquisa um interessante dado observado e colhido, pois vimos alguns princípios 

primordiais para um bom desenvolvimento de aula em língua inglesa ou em outra disciplina, 

tais como: motivação, participação e o objeto principal deste estudo, a transdisciplinaridade. 

Abaixo, seguem-se outros trechos de algumas entrevistas realizadas com alguns participantes. 

 

Relato 12: Eu achei muito interessante a aula e também o fato de que o 
professor se referiu a pobreza que é um tema triste e (bonito) de se discutir. 
[Trecho da entrevista com a aluna Mariana] 



 

 

1432 

Relato 13: Pobreza é uma palavra que lembra tristeza, eu penso que a pobreza 
não acaba mais, em todo lugar você vê uma pessoa pobre, triste ... [Trecho da 
entrevista com o aluno Paulo] 
Relato 14: O tema deve ser discutido mais vezes em salas de aula para os 
alunos se conscientizarem sobre o problema da vida de algumas pessoas. 
[Trecho da entrevista com o aluno Miguel] 

 

Uma proposta curricular voltada para a cidadania deve preocupar-se necessariamente 

com as diversidades existentes na sociedade, uma das bases concretas em que se praticam os 

preceitos éticos. É a ética que norteia e exige de todos- da escola e dos educadores em particular-

, propostas e iniciativas que visem à superação do preconceito e da discriminação. A 

contribuição da escola na construção da democracia é a de promover os princípios éticos de 

liberdade, dignidade, respeito mútuo, justiça e equidade, solidariedade, diálogo no cotidiano; é 

a de encontrar formas de cumprir o princípio constitucional de igualdade, o que exige 

sensibilidade para a questão da diversidade cultural e ações decididas em relação aos problemas 

pela injustiça social. PCNs (1998, p. 129) 

 

4.4. Análise do Plano de aula sobre o tema Meio Ambiente 

 

Todo cidadão tem o direito a viver num ambiente saudável e agradável, 
respirar ar puro, beber água potável, passear em lugares com paisagens 
notáveis, apreciar monumentos naturais e culturais etc. Defender esses direitos 
é um dever de cidadania (PCNs 1998, p. 183). 

 

A aula com essa temática transversal teve uma grande aceitação por parte dos alunos, 

pois muitos participaram, opinaram e foram verdadeiros agentes que trouxeram brilho e mais 

cor para este trabalho. Podemos ver comentários de alguns alunos abaixo. 

 

Relato 15: É muito ruim saber que o homem está acabando com o Meio 
Ambiente. Penso que ele vai acabar se as pessoas não pararem. [Trecho da 
entrevista com a aluno Mariana] 
Relato 16: O tema é muito interessante, pois nós ficamos muito mais 
conscientes sobre o tema e também para nós conhecermos tudo sobre o Meio 
Ambiente. [Trecho da entrevista com o aluno Miguel] 
Relato 17: Eu penso que o tema é muito importante e que os professores de 
Ciências e Inglês estão alcançando os seus lindos objetivos que é preservar o 
Meio Ambiente. [Trecho da entrevista com a aluna Helena] 
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Podemos notar na fala da aluna Helena uma diferente postura pedagógica entre 

professores e suas respectivas disciplinas, a qual trouxe um olhar diferenciado, uma nova 

percepção acerca de um dado objeto, isto é, de um conteúdo que por estes professores foi 

ministrado. Pode-se notar a importância de tal conteúdo na vida e no processo educativo desses 

adolescentes, que mesmo com pouca experiência de vida, conseguem enxergar um pouco da 

forte ligação que as disciplinas curriculares possuem e o mais importante, o quanto elas podem 

beneficiar tantos jovens, adolescentes e alunos por todo o mundo. 

Assim como o artigo 11(Carta da Transdisciplinaridade) assevera, uma educação 

autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento. Deve ensinar a contextualizar, 

concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar reavalia o papel da intuição, da 

imaginação, da sensibilidade e do corpo na transmissão dos conhecimentos. 

Dando encerramento à aula, os alunos responderam a um pequeno questionário que 

retoma as questões debatidas, bem como a conscientização gerada neles. E como forma de levar 

e expandir essa conscientização, os alunos desenharam em cartazes, flores e plantas, como uma 

forma de dedicar sua atenção e respeito ao Meio Ambiente. 

 

5 Considerações finais 

 

Nesta etapa final da pesquisa, pudemos notar como foi importante para nossa prática 

pedagógica vivenciar essa experiência de poder atribuir outros pensamentos, novas ideias e 

novas propostas para o campo de trabalho, ou seja, para a sala de aula, mais especificadamente, 

às aulas de língua inglesa. Muitos estudos vêm sendo realizados na Educação e no ensino de 

línguas, e no papel de educador e pesquisador, penso que a reflexão é e sempre será um 

mecanismo forte que guia e dá suporte a um processo ensino-aprendizagem mais qualitativo e 

significativo. 

A cada aula pudemos perceber a reação dos alunos em relação ao tema transversal, e 

detectamos assim uma motivação em participar das aulas, em dar sua opinião, em contribuir 

com seus pensamentos e ideias tão relevantes que deram segmento e mais vitalidade à aula 

proposta. Os recursos visuais, tais como imagens, fotografias, bem como aparelhos de TV, 

DVD, aparelho de som, sempre foram importantes nas aulas de Inglês e foram para esta 

pesquisa, fortes contribuintes, isto é, importantes instrumentos para a contribuição de aulas mais 
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significativas, interessantes e, principalmente, importantes veículos de motivação e interesse 

por parte dos alunos. 

Como referido, a contribuição da Transdisciplinaridade para esses alunos foi 

significativa, pois não foi somente a aprendizagem em língua inglesa que foi beneficiada, a 

aprendizagem de outras disciplinas pertencentes à grade curricular também recebeu 

contribuições, pois, dessa forma, os alunos conseguiram detectar o quanto essas disciplinas são 

próximas umas das outras, o quanto elas se parecem a partir do momento em que, nós na posição 

de educadores e mediadores, criamos uma ponte entre essas disciplinas e damos a chance e o 

privilégio aos alunos de perceberem e vivenciar essa aprendizagem de forma produtiva. 

Porém, notamos também que nem sempre conseguimos alcançar todos os alunos. 

Percebemos em alguns deles, desinteresse e falta de comprometimento com as aulas e com os 

conteúdos. Como o caso da aluna Mariana que não se abriu e tampouco se sentiu a vontade com 

alguns dos temas transversais. Como o caso do tema: Preconceito, em que a aluna julgou 

desnecessária e irrelevante sua participação na aula. 

Com isso, notamos que a pesquisa embora tenha sido relevante e muito bem orientada, 

tem suas limitações, isto é, a pesquisa não veio para solucionar um problema por completo, este 

estudo não pode ser tomado como uma resposta concisa para os contextos e lugares onde se dão 

a aprendizagem, seu maior objetivo como pesquisa é apresentar uma diferente estratégia para o 

ambiente em que se dê o processo ensino e aprendizagem de língua inglesa para adolescentes, 

ou seja, levando em consideração essa idade do aluno e também sua realidade de vida. 

Considerando que na escola refletem-se vários dos problemas existentes em suas famílias e na 

própria sociedade. 

Portanto, acreditamos que contextualizar a língua inglesa juntamente à 

transdisciplinaridade, promove um estudo sério e sistemático que pode ser desdobrado, isto é, 

aprofundado em futuras pesquisas, para que haja uma aplicabilidade maior e mais significativa. 
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“UMA REFERÊNCIA TEÓRICA EM MICHEL FOUCAULT SOBRE A EDUCAÇÃO 

DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA” 

 
 

Mirella Villa de Araujo Tucunduva FONSECA (GEIARF/UFMS)1 
Daniel SANTEE (GEIARF/UFMS) 2 

 
 
RESUMO: A partir do movimento arqueológico, metodologicamente, por meio dos 
pressupostos teóricos de Michel Foucault, estudados e debatidos no Grupo de Estudos e 
Investigação Acadêmica nos Referências Foucaultianos – GEIARF/UFMS, propõe-se realizar 
uma reflexão acerca dos discursos proferidos, explicitados e silenciados nos dispositivos 
sobre educação de pessoas com deficiência, considerando que a inclusão está determinada 
cada vez mais pela apropriação do saber formal e não se desvincula das práticas sociais 
explicitadas em suas diferentes correlações de forças e contradições no âmbito da educação 
formal. Embora Foucault não tenha texto exclusivamente dedicado à educação, suas ideias e 
análises sobre a educação aparecem de forma progressiva a partir da década de 1970, culminando 
com maior número de referências a éducation na obra Surveiller et punir, naissance de la prison 
(1975) com 26 páginas dedicadas ao tema. A análise dos contextos em que a palavra éducation é 
utilizada comprova que Foucault não conceitua educação e utiliza a palavra de forma genérica 
sugerindo que educação é entendida como sendo o modo em que hábitos, costumes e valores são 
transferidos de uma geração para a próxima, o que pode acontecer tanto através de experiências 
individuais quanto através de um processo formal realizada em estabelecimentos de ensino. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Educação. Michel Foucault. 
 
 

A partir dos referenciais teóricos foucaultianos, antes de ambicionar a origem exata de 

uma prática, de um saber, de um discurso, faz-se necessário inicialmente localizar os 

discursos que colocam em funcionamento uma política, no caso, a política de inclusão das 

pessoas com deficiência como um dispositivo de segurança, constituído de um conjunto de 

práticas discursivas com que o poder investe na população. 

Parte-se do princípio, como escreve Osório no artigo Estranho medo da inclusão 

(2007) que os discursos sobre a inclusão têm se revelado: 

 

[...] na atual conjuntura, enquanto "usos" e "abusos", [...] seja nas tentativas de 
apropriá-la como uma "categoria universal", o que é falso, pois sua subjetividade 
e sua relatividade esgotam os procedimentos operacionais, seja na designação de 
um lócus de intervenção institucional, como nas escolas, nas famílias, nos 
hospitais, [...]. (p. 301)

                                                           
1 Doutoranda UFMS – mirellavilla@uol.com.br. 
2 Doutorando UFMS – danielsantee@msn.com. 
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O autor enfatiza ainda que tais discursos: 

 
[...] podem estar associados ou não a outros aspectos como gênero, raça, 
regionalidade, minorias sociais, deficiência, desemprego, analfabetismo. 
Entretanto, demarca sempre um determinado grau de seletividade que enfatiza a 
diferença pelo preconceito, como estratégia de segregação social, visando, 
constantemente, a uma exposição coletiva ou individual. (p.304) 

 

Podemos compreender que os discursos da inclusão são resultados de atos humanos, 

que em cada etapa da história têm se apresentado de forma latente e apaziguadora das tensões 

sociais. Nesse sentido, verifica-se que o discurso da inclusão apoia-se sobre outros sistemas e 

dispositivos de exclusão, logo, falar de inclusão requer partir para seu outro extremo, a 

exclusão, pois, é dela que são oriundas as mais diferentes estratégias institucionais de controle 

e vigilância dos indivíduos. É importante dizer que o discurso da inclusão é produzido por 

orientações coletivas, reforçadas não somente em regulamentações oficiais, mas também por 

diferentes práticas sociais que enfatizam ações discriminativas e segregadoras.  

Nesse sentido, o discurso da inclusão está muito próximo do discurso da inserção 

social e, este como objeto dessa pesquisa, não pode ser entendido separadamente destas 

práticas, explicitadas em suas diferentes correlações de forças e contradições. 

É possível observar, então, que o saber não é neutro, os discursos são práticas sociais e 

fica em voga num determinado momento, cultuá-lo é dar suporte para outras fontes 

discursivas, que podem resultar em algumas alterações do colapso social, o que pode 

transforma-se utópico, pois independente das formas de organização da sociedade, sob os 

pontos de vistas, histórico e político, as regras sempre foram pautadas pela exclusão. 

Tais discursos, em pontos diferentes da sociedade, geram verdades e modelam esses 

indivíduos, "normais" e "anormais", num tempo e espaço determinado, trazendo elementos 

comuns, as diferenças sociais. Logo esta massificação desses discursos enriquece o processo 

individualizante do disciplinamento, fazendo assim com que os indivíduos independentes de 

serem diferentes possam ser mais facilmente manipulados, submissos, sujeitados, governados. 

Foucault utiliza-se do vocábulo educação quando descreve historicamente a reforma 

do ensino que eliminou o misticismo dos exercícios espirituais comuns ao século XIV e que 

foram substituídos pela educação, além de descrever a preocupação dos governos em garantir 

que as crianças consideradas “anormais e retardadas” tivessem acesso à educação primária. 
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Acreditava-se que a única maneira de se tratar um idiota, ou uma criança retardada, seria com 

a imposição da educação que serviria de filtro poupando aqueles que poderiam ser tratados e 

internando os intratáveis aos asilos. A educação também é abordada com relação a medidas de 

controle adotadas nas “casas de educação corretiva” e a institucionalização de creches e 

jardins de infância com a justificativa de que as crianças seriam lá educadas e, estando lá 

internadas liberariam os pais para trabalhar sem ter que se preocupar com elas. 

A ênfase dada por Foucault à imposição da educação aos idiotas e anormais revela o 

poder psiquiátrico em sua forma mais pura a qual foi denominada “tratamento moral”. O 

poder psiquiátrico pela educação ocorre por meio do corpo do professor que assume o poder 

da educação especial praticando, sua onipotência por meio de sua presença dominadora.  

O curso Les anormaux (1999) ministrado em 1974 e 1975, apresenta 14 páginas em 

que Foucault cita éducation. Foucault explora neste curso a questão claramente delineada de 

como a psiquiatria passou a funcionar como uma ciência médica responsável pela saúde 

(higiene) pública. Foucault busca as origens da questão na Idade Média e nos guia até o 

surgimento da psicanálise na Europa fin-de-siècle cujo argumento principal está na psiquiatria 

forense como sendo uma moderna técnica do poder. Foi o estudo do crime desmotivado que 

Foucault alega ter sido o início da psiquiatria criminal. O estudo do comportamento anormal 

progrediu e se transformou numa disciplina que estudava todos os humanos e não apenas as 

pessoas anormais. O percurso para que a psiquiatria viesse a ter o status de ciência envolveu a 

sexualidade humana, principalmente no que se refere aos perigos do comportamento sexual 

anormal: “A sexualidade vai permitir explicar tudo O que, de outro modo, não é explicável” 

(FOUCAULT, 2001, p. 306). As campanhas da masturbação do século XVIII foram tanto 

precursores quanto modelo para a psiquiatria do século XIX pois, causou uma tensão 

generalizada com relação à sexualidade infantil, um perigo tão persistente que nos acompanha 

desde então. 

O vocábulo éducation, aparece utilizado no curso Les anormaux (1999) ao se referir 

aos históricos “sistemas disciplinares e educativos”; à contraposição da “educação natural”, 

realizada em um ambiente familiar, geralmente pelos pais com a responsabilidade de educar 

as crianças para a sobrevivência e para a vida futura, e a “educação estatal”, estaria ligada ao 

“sistema normativo da educação” em que as regras definidas pelo estado eram passadas às 

crianças e jovens. A educação natural, segundo Foucault, está ligada às técnicas familiares de 
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correção, de reeducação e de sobrecorreção ao passo que a educação estatal surge no século 

XVIII com suas técnicas pedagógicas de educação coletiva voltada também à formação de 

aptidões. Foucault levanta ainda que a educação estatal passou a ser exercida por educadores 

que detinham o conhecimento das regras de racionalidade e o saber pedagógico e estariam no 

mesmo nível que o médico com seu saber da medicina e pedem aos pais que lhes cedam e 

confiem seus filhos mediante a promessa de educar as crianças para que sejam úteis ao 

Estado. Surge então a intenção de que a educação deverá ser garantida pelo Estado. 

Foucault discorre que a garantia da educação pelo Estado era discutida também como 

sendo destinada às classes sociais favorecidas e que deveriam ocorrer em um espaço 

controlado pelo Estado ao invés do espaço duvidoso da família. Para tanto surgiram por toda a 

Europa os “grandes estabelecimentos educacionais”, as grandes escolas com um discurso de 

convencimento para que os pais enviassem-lhes seus filhos. Segundo Foucault, foi o apelo à 

sexualidade da criança a armadilha na qual os pais caíram quando o Estado prometeu dar às 

crianças uma educação sexual: “Ela foi um dos instrumentos de troca que permitiram deslocar 

a criança do meio da sua família para O espaço institucionalizado e normalizado da 

educação.” (Foucault, 2001, p. 326-7). 

Em suma, o tema educação que aparece no curso Les anormaux (1999) trata da 

maneira como o Estado assumiu a educação das crianças como uma forma de controle e 

poder, cooptando os pais a participarem dessa normalização das crianças mediante a alegação 

de que a masturbação (que é prática comum) seria um desvio de conduta e que caberia ao 

Estado educar as crianças disciplinando-as contra essa prática. 

Em “A Arqueologia do saber”, a partir de Foucault (2007, p. 122), encontramos a 

concepção de discurso como um “conjunto de enunciados que se apoia em um mesmo sistema 

de formação; é assim que poderei falar do discurso clínico, do discurso econômico, do 

discurso da história natural, do discurso psiquiátrico”. Assim, para analisar a ordem do 

discurso a respeito da relação entre educação e trabalho com vista a inserção social das 

pessoas com deficiência, é preciso uma análise constituída por todos os enunciados 

efetivamente ditos, escritos ou silenciados a esse respeito. 

No movimento epistemológico foucaultiano conceber a arqueologia, traz em sua 

especificidade, a essência do próprio movimento da escolarização, pelo qual ela é produtora 

de conhecimento e é concebida como uma das formas de produção de discursos, 



 
 

1441 

principalmente aqueles que trazem em suas bases, a justiça social e os mesmos direitos. 

Também é necessário pensar sob o conceito da concepção empirista de que conhecer como 

abstração da essência do objeto real, cuja posse pelo sujeito chama-se então conhecimento, 

que abrange um empirismo racionalista como uma verdade profana. 

Foucault na Obra: As palavras e as coisas (1994, p. 238) escreve que o sujeito de 

conhecimento é um sujeito historicamente qualificado, neste caso, a pessoa com deficiência, 

de acordo com certos procedimentos o que não implica em ser um saber científico. No sentido 

arqueológico, a verdade é produzida do saber irá "reconstituir assim, o que se dá como 

verdade de constatação ou verdade de demonstração, a partir do patamar dos rituais, o 

patamar das qualificações do indivíduo de conhecimento, sobre o patamar da verdade 

acontecimento". 

Nessa perspectiva a especificidade do tema inserção da PcD, via escola ou trabalho, 

vem contribuindo para uma prática fragmentada da escolarização e na consequente inserção 

profissional, que focaliza, na escolarização, como dificuldades, ora o método de ensino, ora as 

carências físicas e psicológicas dos indivíduos, além das condições socioculturais do sujeito 

adulto. Na prática, a fragmentação na escola se dá no método didático-pedagógico, no aspecto 

mecânico e repetitivo do ler e do escrever, no uso exclusivo de recursos materiais tradicionais, 

na descaracterização do ato pedagógico e, até mesmo, na interpretação dos níveis de 

conceptualização da escrita. E no trabalho, dentre os fatores que podem dificultar o acesso das 

pessoas com deficiência destacam-se: a desinformação e consequente estigma associado às 

pessoas com deficiência com falsas crenças de elas serem incapazes, menos produtivas, mais 

lentas e necessitar de cuidados especiais, as condições estruturais, funcionais e sociais do 

ambiente de trabalho que irá recebê-la como funcionária; e a necessidade de preparo 

profissional e social da pessoa com deficiência que está buscando o mercado de trabalho. 

Partindo do pressuposto que, em geral, seja o sujeito com deficiência ou não, os 

estudos sobre a educação desses sujeitos têm apontado a importância, na concretização do 

aprendizado da leitura e da escrita, das condições de vida, das representações sociais 

construídas e, recentemente, das hipóteses que formulam este aprendizado com vistas à sua 

profissionalização.  

Com base nos princípios presentes na Constituição Federal, o sistema de educação 

brasileiro é regido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Lei 9.394/96. A 



 
 

1442 

referida Lei estabelece dois níveis para a educação: a educação básica e a educação superior; 

duas modalidades: a educação de jovens e adultos e a educação especial; e uma modalidade 

complementar: a educação profissional. 

A educação profissional tem como objetivos não só a formação de técnicos de nível 

médio, mas a qualificação, a requalificação, a reprofissionalização para trabalhadores com 

qualquer escolaridade, a atualização tecnológica permanente e a habilitação nos níveis médio 

e superior. A educação profissional deve levar ao permanente desenvolvimento de aptidões 

para a vida produtiva.  

Por outro lado, os esforços com relação à problemática da pessoa com deficiência 

estiveram sempre descontextualizados na medida em que não são correlacionadas nem com o 

desenvolvimento da educação em geral, tampouco com as transformações sociais, políticas e 

econômicas por que passaram. 

Segundo alguns autores a educação é compreendida como uma forma de reproduzir o 

modo de ser e a concepção de mundo de pessoas, grupos e classes, através da troca de 

experiências e de conhecimentos. Essa concepção de mundo inclui crenças, ideias valores, 

formas de trabalho e de organização social, cultural, entre outros. A educação é concebida 

ainda como uma ação que desemboca numa série de práticas de produção da vida social, tais 

como: preparação dos indivíduos mais jovens para a ação futura na sociedade, socialização de 

processos produtivos de bens materiais, transmissão da herança cultural e de novas formas de 

trabalho.  

Porém, como afirma Osório (2007, p.2): 

 

[...] a escola enquanto instituição reproduz os conflitos e contradições, presentes 
na sociedade, naquilo que denominamos de educação, que nada mais do que uma 
forma racional e barata, em termos de custos financeiros, para exercer diferentes 
tecnologias de poder, fruto de outras dimensões deste mesmo poder. A guarda do 
aluno por algumas horas do dia em uma instituição escolar já é um resultado 
positivo para sociedade, embora ela não tenha interesse algum em saber o que 
ocorre neste período entre muros. Acreditasse que a partir das condições sociais 
impostas, o uso da educação, pode servir para tudo, mas jamais para educar. 

 

A demanda social por educação pública implica, pois, produzir uma instituição 

educativa democrática e de qualidade social, devendo garantir o acesso ao conhecimento e ao 

patrimônio cultural historicamente produzido pela sociedade, por meio da construção de 

conhecimentos críticos e emancipadores a partir de contextos concretos. Para tanto, 
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considerando sua história, suas condições objetivas e sua especificidade, os sistemas de 

ensino devem colaborar intensamente na democratização do acesso e das condições de 

permanência adequadas aos estudantes no tocante à diversidade socioeconômica, étnico-

racial, de gênero, cultural e de acessibilidade, de modo a efetivar o direito a uma 

aprendizagem significativa, garantindo maior inserção cidadã e profissional ao longo da vida. 

(Brasil, CONAE, 2010). 

Para Foucault (1994) essas transformações de comportamentos e de estratégias 

políticas podem ser chamadas de requalificação pelo saber. Em outras palavras, a 

requalificação faz parte de uma nova estratégia de controle dos sujeitos, ou seja, “significa 

uma adaptação e harmonia dos instrumentos que se encarregam de vigiar o comportamento 

cotidiano das pessoas [...], significa outra política a respeito dessa multiplicidade de corpos e 

forças que uma população apresenta.” (Foucault, 1994, p. 66) 

Considerando a temática da inclusão das pessoas com deficiência no trabalho, existem 

no Brasil dispositivos legais muito avançados que buscam garantir o acesso dessas pessoas ao 

mercado competitivo de trabalho. Porém, as pesquisas indicam que existe uma dificuldade 

histórica no acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho e ainda há uma grande lacuna na 

aplicação prática da legislação.  

Foucault aborda o termo dispositivo como “um conjunto decididamente heterogêneo 

que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 

leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas” (Foucault, 1994, p. 244). O autor ainda acrescenta que o discurso pode aparecer 

como elemento que permite justificar e mascarar uma prática que permanece muda.  

Considera-se que a falta de escolaridade e de qualificação profissional das pessoas 

com deficiência são barreiras para sua inserção em postos formais de trabalho, e que a 

qualificação, quando é realizada, está distante das necessidades do mercado de trabalho, visto 

que as exigências para contratação nas empresas estão cada dia mais complexas.  

Sob o subtítulo da “A organização das gêneses” Foucault afirma: 

 

Em 1667, o édito que criava a fábrica dos Gobelins previa a organização de uma 
escola. Sessenta crianças bolsistas deviam ser escolhidas pelo superintendente dos 
prédios reais, confiados durante certo tempo a um mestre que devia realizar "sua 
educação e instrução", depois colocados para aprendizagem junto aos diversos 
mestres tapeceiros da manufatura (estes recebiam por isso uma indenização retirada 
da bolsa dos alunos); depois de seis anos de aprendizagem, quatro anos de serviço e 
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uma prova qualificatória, tinham direito de "erguer e manter loja" em qualquer 
cidade do reino. (Foucault, 1999, p. 132-3). 

 

Ocasião em que justapõe o vocábulo educação com instrução para se referir à 

qualificação profissional dos jovens nos moldes da escolarização. No entanto, Foucault aplica 

a palavra educação em Vigiar e Punir (1999) de maneira variada e consistentemente em 

comparação com sua aplicação nas instituições de correção e detenção nas quais os indivíduos 

são acometidos para que sejam temporariamente isolados do convívio social.  

Enquanto um dos marcos de renovação do conhecimento histórico, a arqueologia, 

segundo Foucault (2007), situa-se na transformação pela qual a história redefine sua posição, 

em relação aos documentos e outras fontes, não mais considerando apenas o modo de 

interpretar as fontes, mas: 

 

[...] uma tarefa primordial, não interpretá-lo, não determinar se diz a verdade, nem 
qual o seu valor expressivo, mas sim trabalhá-lo no interior e elaborá-lo: ela o 
organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em níveis, estabelece séries, distingue o 
que é pertinente do que não é, identifica elementos, define unidades, descreve 
relações. [...] ela procura definir, no próprio tecido documental, unidades, conjuntos, 
séries, relações. [...] ela é o trabalho e a utilização de uma materialidade documental 
(livros, textos, narrações, registros, atas, edifícios, instituições, regulamentos, 
técnicas, objetos, costumes etc.) que apresenta sempre e em toda a parte, em 
qualquer sociedade, formas de permanências, quer espontâneas, quer organizadas. 
(Foucault, 2007, p. 7) 

 

Dessa forma, para se compreender as particularidades da análise arqueológica, 

Foucault (2007) revela o início da contradição que, simultaneamente, tem seu modelo na 

afirmação ou negação de uma única proposição. Marca como se forma uma prática discursiva. 

Define as formas que essas práticas assumem as relações que estabelecem entre si e o domínio 

que as conduz.  

 

Considerações finais possíveis 

 

Os estudos sobre a educação e trabalho de pessoas com deficiência como meios para a 

inserção social indicam que as condições socioculturais têm permitido poucos avanços na 

compreensão do processo, por identificarem as raízes dessa situação na estrutura social e 

faltar elementos que medeiem a passagem do pedagógico para o sociocultural. Na verdade, 
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observa-se que pesquisas relacionadas ao assunto estão pouco acessíveis, inviabilizando a 

transformação da prática cotidiana e, consequentemente, da vida em sociedade. 

Mediante essa pesquisa, os primeiros resultados demonstram as contribuições dos 

pressupostos teóricos e metodológicos de Michel Foucault sobre a análise do discurso. Para 

compreender como Foucault trata os discursos e as praticas discursivas que colocam o 

discurso em movimento, houve a tentativa de apreender alguns dos conceitos descritos por 

ele. 

Na obra A Ordem do Discurso, Foucault (1999) salienta que o discurso “[...] não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, 

pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar”. (p.10).  

Foucault (2006), na obra Estratégia de Poder-Saber, afirma que pratica o tipo de 

análise que “[...] examina as diferentes maneiras pelas quais o discurso desempenha um papel 

no interior de um sistema estratégico em que o poder está implicado, e para o qual o poder 

funciona” (p.253). Para ele o poder é algo que opera por meio do discurso, já que este é uma 

série de elementos em um dispositivo estratégico de relações de poder. O que interessa no 

problema do discurso é o fato de que um indivíduo falou alguma coisa em um determinado 

momento buscando evidenciar o acontecimento, ou seja, o poder seria a função que se atribui 

ao que foi dito em determinado momento.  

Já as unidades do discurso possuem um domínio imenso, que é constituído pelo 

conjunto de todos os enunciados efetivos (falados ou escritos), em sua dispersão de 

acontecimentos e na instância própria de cada um. Deve-se realizar a descrição dos 

acontecimentos discursivos como horizonte para a busca das unidades que ai se formam.  

O discurso para Foucault, além de subjetivo, subjetiva, pois se distribui na sociedade 

marcando o pensamento de determinada época, em determinado local e a partir disso o sujeito 

constrói suas subjetividades. 

Portanto, por mais que educação não seja conceituada por Foucault, ela é apresentada 

como uma estratégia ou instrumento de poder e para manutenção de controle e a equipara a ou 

a utiliza para a disciplinarização na forma de punição a delinquentes que podem ser por meio 

dela recuperados. Mostra também a maneira como os governos passaram a propagar a ideia de 

que a educação deverá ser uma coisa desejável e um direito de todo o cidadão garantindo seu 

controle sobre ele. 
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ESCRITA CRIATIVA MULTIMODAL 
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RESUMO: O presente estudo tem o intuito de auxiliar na discussão acerca das 
responsabilidades da escola nas funções que se desenrolam, sobretudo, do letramento 
enquanto precursor das habilidades que envolvam os diversos tipos de linguagens. Aqui 
propomos o uso dos aparatos tecnológicos como aliados em sala de aula e, principalmente, da 
escrita criativa como um dos caminhos a serem percorridos para isso. Para tal, esboçamos o 
artigo em duas partes, sendo que a primeira trata dos letramentos e das formas de linguagens e 
a segunda parte vem a propor a escrita criativa como um dos caminhos metodológicos para se 
trabalhar a diversidade sociohistórica e cultural dentro do ambiente escolar. 
 
Palavras-chave: Educação. Letramentos. Linguagens. Tecnologias. Escrita Criativa.  

 
 

1. Introdução 
 

As novas tecnologias dentro do contexto escolar vêm ganhando espaço à medida que o 

público discente se identifica cada vez mais com as mesmas. Surgem assim novas 

perspectivas de aprendizagem, novas formas de letramento, novas linguagens (verbais ou 

não)... Ignorar esse fato não tem sido mais uma solução eficaz para as escolas. Então, resta 

repensar nas metodologias de ensino adotadas e também propor novas formas de ensinar e 

aprender. 

 Uma das maiores preocupações dentro das escolas se refere à possível perda do foco 

quanto ao que a escola deve ensinar para a vida acadêmica do aluno (currículos escolares). O 

fator “tempo” nem sempre é favorável no que se refere ao cumprimento das metas escolares 

no que se refere aos conteúdos a serem ministrados durante cada ano letivo. Por outro lado, há 

também a preocupação com o desinteresse dos alunos pelas aulas que mantém unicamente as 

1 Graduada em História e em Pedagogia (UEG), mestranda pelo Programa de Mestrado Interdisciplinar em 
Educação, Linguagem e Tecnologias (MIELT) – UEG. Bolsista pela FAPEG. 
2 Doutor em Linguística (UnB). Docente no Programa de Mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e 
Tecnologias (MIELT) e no curso de Letras da Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Campus de Ciências 
Socioeconômicas e Humanas de Anápolis. 
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vestes do ensino tradicional, arraigado a salas com filas lineares, quadro (lousa), giz  e a 

fatigante tentativa do professor em expressar conhecimentos com suas palavras. 

 A escrita criativa trabalha com habilidades que vão além do desenvolver da própria 

criatividade. A leitura, a interpretação e a escrita são essenciais para a formação das principais 

capacidades que a escola se propõe. Uma aprendizagem significativa requer motivações que 

devem ser mediadas e adaptadas pelo professor em forma de metodologias de ensino. 

 Este artigo vem, portanto, fazer uma reflexão do quanto os diversos tipos de 

linguagem podem oferecer possibilidades a fim de propiciar um ambiente agradável e 

motivador da aprendizagem. Neste, contexto, a ideia da escrita criativa vem a somar como 

mais um dos instrumentos metodológicos dentro de sala de aula. 

 O trabalho que nos propomos é alicerçado na produção da escrita enquanto uma 

propulsora da aprendizagem a partir da liberdade, mediada pelo professor, para a aquisição, 

apreensão e o compartilhar dos conhecimentos adquiridos e dos construídos. É um trabalho 

que parte do indivíduo para o coletivo e vice-versa. 

 A escrita, quando dada a devida liberdade para a sua produção, é inspirada e 

inspiradora, assim como as outras formas de expressão, por exemplo, paródias, desenhos, 

colagens etc. Saber aproveitar desse meio em sala de aula vai muito além do simples, porém 

importante, propósito de se ensinar a ler e a escrever. 

 Neste contexto, as novas e as demais formas de tecnologia, ou seja, tudo criado pelo 

homem que visa “facilitar” ou possibilitar a execução de alguma tarefa, são importantes 

recursos para que as metodologias de ensino se amparem. Uma aula bem planejada, tanto em 

termos do tema a ser trabalhado, quanto dos recursos e da motivação para a mesma, tende a 

apreender a atenção do aluno. Quanto mais a escola se aproxima da realidade e das 

expectativas do público discente, maior é o grau de aproximação entre ambos, o que é 

fundamental para um ambiente propício de aprendizagem.   

 

2. Refletindo acerca dos letramentos e dos diversos tipos de linguagem 

 

 Matencio(1995) reflete sobre a declaração do ano de 1990 como Ano Internacional da 

Alfabetização, explicitando vários pontos ideológicos que estavam intrínsecos em tal contexto 

histórico, por exemplo: analfabetismo tratado como doença social, os não letrados não eram 
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considerados cidadãos, a “culpa” pelo analfabetismo recai também na população iletrada, 

pessoas estereotipadas de acordo com a sua formação escolar, avanço tecnológico como 

pressuposto de que só permanece na “penumbra” do analfabetismo quem o quer, dentre 

outros. Este último é particularmente visível na atualidade à medida que muitos confundem 

acúmulo de informações com  a construção de conhecimentos. Alfabetizar ainda é um desafio 

nos dias atuais, abarcando todas as particularidades e peculiaridades de cada contexto social 

inseridos em uma perspectiva global. Antes de dar continuidade a essa reflexão é importante 

salientar que os conceitos de letramento e alfabetismo são diferentes: 

 

o termo alfabetismo tem um foco individual, bastante ditado pels 
capacidades e competências (cognitivas e linguísticas) escolares e 
valorizadas de leitura e escrita (letramentos escolares e acadêmicos), numa 
perspectiva psicológica, enquanto o termo letramento busca recobri os usos e 
práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra 
maneira, sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais, 
recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja, rabalho, mídias, escola 
etc.), numa perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural. (ROJO, 
2009, p.98). 

  

Rojo (2009) nos leva à reflexão da impossibilidade de se alfabetizar sem letrar. 

Partindo disso, podemos considerar que letrar não é a simples formação de competências que 

permitam a decodificação de símbolos, mas sim, promover a formação de habilidades que 

propiciem ambientes de leitura e compreensão a partir da correlação dentre o que é 

apreendido e dos conhecimentos já adquiridos. 

 Nesse contexto, Soares (2003) chama a atenção para as diferenças que existem dentre 

as escolas destinadas às camadas populares e as destinadas às camadas de classe alta. As 

escolas destinadas ao público popular ensinam a escrita de forma que esta parece estar 

distante da realidade dos alunos e, portanto, a escrita começa a perder sua subjetividade, a sua 

função enquanto forma de expressar aquilo que é vivenciado. As escolas destinadas aos 

alunos de classes mais abastadas, por sua vez, têm um público que já está acostumado com a 

linguagem ensinada na escola. Essas discrepâncias devem ser pensadas por cada educador a 

fim de promover mudanças em prol de aprendizagens reais, independentemente da classe 

social em que está inserido. 

 A formação de cidadão críticos e conscientes da realidade e da sociedade em que 

vivem  é uma das “bandeiras” mais levantadas pelo discurso escolar. Nessa vertente, Cafiero 
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(2010)chama a atenção para o fato de que o ensino da leitura e da escrita não devem estar 

ligados apenas a tranposição de regras gramaticais. Os textos, as frases, as imagens devem ser 

contextualizadas, ter significados reais para os alunos a motivação e o interesse pelos textos e 

atividades propostas, portanto, dependerá dos caminhos que o professor escolher para 

ministrá-los.  

 Soares(2010) fez um esboço do significado do método em várias fases e vertentes 

históricas, indo do ensino tradicional aos primórdios do construtivismo. O fracasso escolar é 

apontado como uma das grandes preocupações não só no passado,mas principalmente, no 

presente. O ensino e os métodos devem partir do pressuposto de que as pessoas são diferentes 

e como tal, não existe uma receita pronta no que se refira ao processo de ensino-

aprendizagem. Fazem-se necessárias condições reais de leitura e produção de textos nas 

escolas. 

A linguagem é composta por variados signos e símbolos que são interdependentes do 

contexto sociohistórico e cultural no qual o indivíduo está inserido. Portanto, há diversos tipos 

de linguagem, desde as que são consideradas eruditas até as mais populares e a finalidade de 

cada uma é a mesma: se comunicar. 

 A partir da linguagem e do estudo da língua a escola começa o processo de ensino que 

lhe compete. Esse processo nem sempre é bem compreendido pelo aluno que, até então, em 

sua maioria, esteve inserido apenas no núcleo familiar em  que regras gramaticais quase nunca 

são seguidas. Entretanto, “muitas vezes o errado de uma época passa a ser consagrado como 

forma correta da época seguinte” (PETTER, 2001, p.20). 

 Mais uma vez nos é conveniente pensar em quais tipos de escolas temos e em quais 

tipos de indivíduos estamos formando. A existência de variados tipos de linguagens não deve 

ser pressuposto para legitimar a exclusão social, mas sim, percebida como um arsenal de 

possibilidades que podem e devem contribuir para o processo de ensino/aprendizagem na 

escola.  

 As letras, as palavras, as imagens, dentre outros, são importantes artefatos para a 

criatividade e o ato de criar propicia e motiva a aprendizagem. Se o aluno sente a segurançade 

que o “erro” abre possibilidades para “acertos” tem também a sensação de liberdade para se 

expressar enquanto indivíduo único, imaginativo e, consequentemente, criativo. Sendo que: 
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Na base do conhecimento partilhado, desse reconhecimento do outro 
membro de uma mesma comunidade que o Eu, está o reconhecimento do 
outro como um ente intencional parecido com o Eu, com quem é possível 
interagir e cujos estados emocionais são paralelos aos meus. [...] Anterior ao 
uso da linguagem é o aprendizado de manter a atenção em alguma coisa 
conjuntamente com o outro e essa é a base para a aquisição de símbolos. 
(KOCH, 2004, p.282). 

 

 Linguagens, sejam elas expressas por imagens, por aspectos corporais, pela oralidade, 

pela escrita ou por qualquer outro meio, não apenas comunicam, como também ensinam, 

ajudam na compreensão de si mesmas e do mundo cultural em que estão inseridas. Aproveitar 

essa riqueza dentro da sala de aula é abrir um “leque” de possibilidades metodológicas a fim 

de uma aprendizagem realmente significativa.  

 

3. Uso das novas tecnologias, escrita criativa e aprendizagem 
 

As novas tecnologias contribuem para os diversos aspectos da vida social e pessoal. 

Contudo, em âmbito escolar, tem havido várias discussões quanto ao seu uso no processo de 

ensino e aprendizagem. Jovens, adolescentes e crianças estão cada vez mais vislumbrados e 

curiosos quanto a este novo cenário tecnológico que muda e cresce a cada instante, 

contrapondo-se ao cenário escolar de grande parte das escolas que ainda não aderiu a este 

novo processo. Como resultado, instala-se o embate entre aluno-professor-escola e 

questionamentos quanto às prováveis soluções para esse fato permeiam tanto entre 

educadores, quanto entre os teóricos da educação. MASETTO (2012) chama a atenção para 

quatro elementos no que se refere ao processo de aprendizagem e tecnologia (o conceito de 

aprender, o papel do aluno, o papel do professor e o uso da tecnologia), organizados como 

veremos a seguir: 

 

O conceito de ensinar está mais diretamente ligado a um sujeito (que é o 
professor) que, por suas ações, transmite conhecimentos e experiências a um 
aluno que tem por obrigação receber, absorver e reproduzir as informações 
recebidas. O conceito de aprender está ligado mais diretamente a um sujeito 
(que é o aprendiz) que, por suas ações, envolvendo ele próprio, os outros 
colegas e o professor, busca e adquire informações, dá significado ao 
conhecimento, produz reflexões e conhecimentos próprios, pesquisa, 
dialoga, debate, desenvolve competências pessoais e profissionais, atitudes 
éticas, políticas, muda comportamentos, transfere aprendizagens, integra 
conceitos teóricos com realidades práticas, relaciona e contextualiza 
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experiências, dá sentido às diferentes práticas da vida cotidiana, desenvolve 
sua criticidade, a capacidade de considerar e olhar para os fatos e fenômenos 
sob diversos ângulos, compara posições e teorias, resolve problemas. […] E 
o professor […] Tem a oportunidade de realizar seu verdadeiro papel: o de 
mediador entre o aluno e sua aprendizagem, o facilitador, o incentivador e 
motivador dessa aprendizagem. (MASETTO, 2012, pp.39-40). 

  

 Desenvolver competências e habilidades é, então, composto pelas principais metas de 

uma educação que vislumbre a qualidade. Uma aprendizagem significativa requer aulas 

preparadas e motivadoras e isso decorre, como consequência, da preocupação com as reais 

necessidades e expectativas do público discente. Não devemos considerar as novas 

tecnologias como “redentoras” da educação, mas, são sim, meios importantes e facilitadores 

do processo de ensino-aprendizagem. 

 Neste contexto, muitas são as variantes que influem para que a educação seja 

considerada de qualidade como, por exemplo, recursos materiais e infraestrutura, assim como, 

o devido empenho à formulação das políticas educacionais. 

 

Nosso desafio maior é caminhar para um ensino e uma educação de 
qualidade, que integre todas as dimensões do ser humano. Para isso 
precisamos de pessoas que façam essa integração em si mesmas no que 
concerne aos aspectos sensorial, intelectual, emocional, ético e tecnológico, 
que transitem  de forma fácil entre o pessoal e o social, que expressem nas 
suas palavras e ações que estão evoluindo, mudando, avançando. (MORAN, 
2012, p.15). 

 

 Formar cidadãos pensantes e críticos vai além da ministração de conteúdos 

fragmentados, isentos da construção de sentido. Fazer com que os conteúdos tenham 

significado e se façam significar na vida dos alunos é um desafio que pode ser superado a 

partir de uma prática reflexiva do professor. Os problemas que existem quanto a promoção de 

uma educação pública de qualidade não devem justificar o descaso com a mesma, afinal, além 

do poder público, professores e todos os envolvidos no processo escolar têm suas parcelas de 

responsabilidade. 

 A missão essencial da escola ainda é criar uma ponte que interligue os conteúdos 

formais e os conhecimentos. Entretanto, os aparatos tecnológicos não podem ser desprezados, 

posto que, fazem parte da vida cotidiana: 
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Com isso, cabe à escola trabalhar as informações, ressignificando-as à luz do 
contexto em que está inserida, dando abertura às múltiplas possibilidades de 
crítica, interpretação e compreensão, de estabelecimento de relações, de uso 
de diferentes linguagens, tecnologias e racionalidades que estruturam o 
cotidiano dos sujeitos que ali interagem. (BONILLA, 2009, p.34). 

 
 Morin (2011, p.29) nos remete ao fato de que a educação deve ser amparada por 

interrogações acerca da possibilidade de conhecimentos e que esses questionamentos são o 

“oxigênio de qualquer proposta de conhecimento”. Nessa perspectiva, as práticas da 

observação devem estar integradas às atividades auto-observadoras , assim como as críticas às 

autocríticas, a fim de aprimorar e possibilitar um conhecimento complexo. Assinala, sobre 

isso, o autor: 

 

Para que haja um processo de base no século XXI, os homens e as mulheres 
não podem mais ser brinquedos inconscientes não só de suas ideias, mas das 
próprias mentiras. O dever principal da educação é de armar cada um para o 
combate vital para a lucidez. (MORIN,2011, p.31). 

 

 Segundo Bonilla (2009) a democratização da escola, ou seja, a abertura de espaços 

para a vivência da cidadania, da participação e de alternativas ao modelo globalizante, torna 

evidente a necessidade de a mesma se tornar uma escola aprendente, em que ela, os alunos, os 

professores, a comunidade, devem permanecer em constante e ilimitado processo de 

aprendizagem: 

 

Para tanto, a escola, além de inserir as tecnologias no seu contexto, necessita 
aprofundar a visão que tem sobre essas, sobre o próprio papel como agente 
educativo articulado em rede, questionar os significados instituídos e as 
situações novas com que se defronta, procurando respostas e modos de ação 
próprios, construídos coletiva e cooperativamente. (BONILLA, 2009, p.35).  

 

 Percebe-se, então, o quanto é importante deixar os velhos paradigmas de que a escola 

é a única detentora dos saberes. A escola deve abrir espaços para que possa aprender a lidar 

com tantas informações, acessíveis a todos, propondo formas de filtrá-las, de saber aproveitá-

las para a construção de conhecimentos realmente significativos. Sendo assim: 

 



 

 

1454 

Na missão de promover a inteligência geral dos indivíduos, a educação do 
futuro deve, ao mesmo tempo, utilizar os conhecimentos existentes, superar 
as antinomias decorrentes do progresso nos conhecimentos especializados e 
identificar a falsa racionalidade. (MORIN, 2011,  p.37). 

 

 Observa-se assim que, apesar da diversidade de fontes de conhecimento, é papel da 

escola selecionar e mais, habilitar o aluno para que também faça essa seleção, daquilo que 

realmente acarretará em aprendizagem. A escola não pode se desvincular das possibilidades 

de um mundo tecnológico, pois o aluno encontra nela o direcionamento para o 

desenvolvimento de um raciocínio cognitivo que refletirá na aquisição de habilidades e 

competências necessárias ao processo de interação com esse mundo. 

 Segundo Bakhtin (1986), o meio social que envolve o indivíduo é o centro organizador 

de toda enunciação e expressão. Neste contexto, a sala de aula é vista como um espaço 

discursivo à medida que se caracteriza pela produção da linguagem verbal dos diferentes 

sujeitos que estão inseridos ( professores, alunos etc.) e como espaço polifônico à medida que 

várias vozes povoam este espaço, de várias maneiras. 

 

Todas as esferas da atividade humana, por maias variadas que sejam, estão 
sempre relacionadas com a utilização da língua. (...) A utilização da língua 
efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que 
emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. O 
enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 
dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou 
seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais –, mas também, e sobretudo, por sua construção 
composicional). Estes três elementos ( conteúdo temático, estilo e construção 
composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos 
eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. 
(BAKHTIN, 1997, p.280). 

 

A prática social é o reflexo das representações que o indivíduo tem acerca de si 

mesmo e do mundo que o rodeia, sendo que essas construções representativas são geradas por 

diversos fatores, como o meio sócio cultural em que se está envolvido. Os alunos da era 

digital estão vivendo um momento em que a linha que faz a divisão entre o real e o virtual é 

tão tênue que chega a dar a ilusão de que não exista. É um mundo de possibilidades 

aparentemente ilimitadas, sendo que a tecnologia proporciona a sensação de que é 

estritamente essencial para a vida cotidiana de qualquer indivíduo. 
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Essas múltiplas exigências que o mundo contemporâneo apresenta à escola 
vão multiplicar enormemente as práticas e textos que nela devem circular e 
ser abordados. O letramento escolar tal como o conhecemos, voltado 
principalmente para as práticas de leitura e escrita de textos em gêneros 
escolares (anotações, resumos, resenhas, ensaios, dissertações, descrições, 
narrações e relatos, exercícios, instruções, questionários, dentre outros) e 
para alguns poucos gêneros escolarizados advindos de outros contextos 
( literário, jornalístico, publicitário) não será suficiente [...] Será necessário 
ampliar e democratizar tanto as práticas e eventos de letramentos que têm 
lugar na escola como o universo e a natureza dos textos que nela circulam. 
(ROJO, 2009, p.108). 

 

 Dentre as maiores discussões de professores das diversas disciplinas, uma das 

preponderantes é a dificuldade que os alunos têm em expor o conhecimento adquirido por 

meio da palavra escrita. Entretanto, os alunos nunca escreveram tanto quanto nessa era digital. 

O interessante é que grande parte dessa escrita não é realizada na escola e, nem ao menos, tem 

relação direta com ela. Seja em redes sociais, em conversas virtuais ou mesmo em blogs, a 

escrita dos jovens está evidente e estampada em todos os lugares da rede virtual. A esse 

respeito, esclarece Mata:  

 

[...] os meios informatizados são como ambientes nos quais a mente humana 
encontra espaço para dialogar consigo mesma, assim como para facilitar a 
organização e sistematização do processo de construção do conhecimento. 
Os computadores são, então, meios nos quais se desenvolve o pensamento 
critico e reflexivo, na forma concebida por Vigotsky. (MATA, 2002, p.08). 

 

 Os questionamentos giram, então, em torno dos porquês dessa “facilidade” em se 

comunicar fora da escola e da dificuldade, cada vez maior, em se produzir textos coerentes e 

dinâmicos em sala de aula. Uma das possibilidades de resposta a estes questionamentos é o 

distanciamento entre o que o aluno quer aprender e aquilo que, efetivamente, é ensinado na 

escola. 

 Obviamente, isso não requer que a escola mude a sua missão, enquanto provedora e 

formadora de novos conhecimentos. O que se busca é uma nova roupagem para que essa 

missão seja cumprida. Leituras densas e cansativas não atraem o público discente que delas 
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pouco, ou nada, apreendem. Assim, o trabalho com uma linguagem mais dinâmica, com 

imagens, re-contos é uma boa alternativa para superar esse desinteresse inicial pelo conteúdo 

ministrado. 

 

(...) fazer a historia de objetos técnicos, imagens, textos, sons, produtos 
audiovisuais, obras de arte, tomando-os por dentro de certa discursividade, 
estabelecendo as complexas relações entre um certo tempo, as verdades que 
nele se procura veicular e reafirmar, a materialidade da produção dessas 
verdades, as lutas em jogo e os modos de sujeição e subjetivação a elas 
correspondentes. Essa trama e que precisa ser descrita, quando nos 
debruçamos, por exemplo, sobre materiais midiáticos audiovisuais, em 
articulação com a vida de alunos e professores em suas praticas pedagógicas 
cotidianas. (FISCHER, 2007, p.03). 

 

A escrita criativa, enquanto metodologia de ensino, segundo Bon (1999), não é uma 

solução milagrosa, mas sim reveladora das carências e das potencialidades que ainda não 

foram exploradas. A criatividade do aluno é, assim, desafiada à medida que, a partir da leitura 

de obras historicamente e socialmente consagradas, este tem a oportunidade de fazer uma 

releitura, colocando as suas observações pessoais, seja por meio de desenhos ou mesmo da 

escrita. Neste contexto: 

 

Metodologicamente, a EC recorre à interdisciplinaridade com diversas áreas, 
entre as quais relevaria a Teoria da Literatura, a História da Literatura e a 
Linguística, apelando também a disciplinas que ajudem a posicionar o texto 
no contexto (História, Sociologia, etc.). Neste sentido, a EC privilegia uma 
abordagem inclusiva e atenta às mudanças tanto no mundo como na estética. 
(MANCELOS, 2007. p.14). 

 

 O uso do computador nesse processo é muito importante, visto que este instrumento 

oferece possibilidades ainda maiores para demonstrar a criatividade de cada um. Os efeitos 

promovidos por alguns programas e mesmo a possibilidade de compartilhar o trabalho 

realizado através de, por exemplo, blogs, faz com que o interesse dos alunos se volte para essa 

atividade:

 

Nas classes cada vez mais numerosas em que são utilizadas, nossas técnicas 
de escrita fundamentadas sobre a nomeação do mundo imediato permitem 
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aos jovens que eles reencontrem a confiança, que se socializem e se 
apropriem de uma herança ou, melhor, de uma comunidade de herança. 
(BON, 1999, p.282). 

 

 Assim, essa prática de forma alguma se sobrepõe aos conhecimentos adquiridos 

historicamente. Pelo contrário, essa herança cultural é abarcada através de um novo contexto, 

fazendo ligações da mesma com as necessidades de conhecimento atuais. É importante 

notarmos que a experiência de escrita criativa não se limita apenas ao ensino dos conteúdos 

concernentes à Língua Portuguesa e à Literatura. Essa metodologia pode ser considerada 

como multidisciplinar. Através dela trabalhamos fatos históricos, questões políticas, 

economia, diversidade cultural, gêneros textuais, leitura e interpretação e outras habilidades 

tão fundamentais a qualquer disciplina que priorize a formação de cidadãos conscientes da 

realidade em que estão inseridos e, principalmente, como construtores de novos 

conhecimentos. 

 A escrita criativa possibilita o desenvolvimento de habilidades de escrita e leitura a 

partir do reconhecimento do mundo pelo reflexo da vivência social. O uso dos aparatos 

tecnológicos não se restringe ao computador e seus derivados, visto que tudo o que o homem 

utiliza para facilitar a sua vida faz parte do processo de desenvolvimento tecnológico. Assim, 

o próprio uso do lápis, do papel, de objetos palpáveis, compreende o despertar da leitura e 

interpretação através da escrita criativa.   

Neste contexto, a escrita criativa trabalha com estes pilares tão ricos à educação formal 

(leitura, interpretação e escrita) partindo da inserção do estímulo à criatividade, enquanto 

motivação das atitudes que aderem ao intuito de promover a aquisição de habilidades através 

do contexto social em que o educando está inserido: 

 

Nas classes cada vez mais numerosas em que são utilizadas, nossas técnicas 
de escrita fundamentadas sobre a nomeação do mundo imediato permitem 
aos jovens que eles reencontrem a confiança, que se socializem e se 
apropriem de uma herança ou, melhor, de uma comunidade de herança. 
(BON, 1999, p.282). 

 

 Fica-nos claro, entretanto, que a escrita criativa não está restrita ao uso das novas 

tecnologias, posto que, ela pode ser promovida em qualquer ambiente com o uso de imagens, 

objetos concretos, filmes e outros. A criatividade não é proporcional à quantidade de material 
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disponível ao planejamento das aulas, mas sim, à capacidade de envolver os alunos num clima 

de constante busca pelo conhecimento e aprendizagem. 

 

4. Algumas Considerações 

 

 Para nós, enquanto educadores e enquanto indivíduos participantes de diversas esferas 

sociais, ficam reflexões acerca de como lidar com as múltiplas possibilidades de letramentos, 

linguagens, de como nos tornarmos e também como formarmos  indivíduos críticos quanto as 

inumeráveis informações  que recebemos diariamente, sejam por leituras, imagens, sons, et.. 

Afinal, em uma sociedade que vem passando por tantas transformações, a escola não pode 

ficar estagnada, permanecendo amparada em discursos que pleiteiam seu distanciamento da 

realidade social contemporânea. 

 O uso de tecnologias como aliadas do processo de ensino-aprendizagem ainda 

encontra muitas barreiras quando se refere ao âmbito escolar. A mentalidade predominante é 

de que em sala de aula, apenas as aulas expositivas, a leitura de textos didáticos e a escrita 

têm espaço, a fim de atingir a eficácia no que tange aos seus objetivos. A verdade é que, 

aquém as novas abordagens pedagógicas, o paradigma tradicional ainda é predominante. 

 Quando observamos nossos jovens, cada vez mais dependentes da Internet, nos 

deparamos com certo despreparo para recebê-los, enquanto nossos alunos. Muitas vezes, 

vários deveres e trabalhos para serem feitos em casa são pedidos por nós em prol de certa 

concorrência pelo tempo deles. Afinal, quanto mais atarefados estiverem, desde é claro, que 

tenha valor em questão de nota, menos tempo ficarão apreendidos à Internet e seus aparatos. 

 Contudo, se observarmos essa situação por outro foco, perceberemos que este tempo 

que eles dispensam em sites de relacionamento, jogos, blogs, também pode ser aproveitado 

para a aquisição de conhecimentos, desde que saibamos integrar o conteúdo a ser ministrado 

às necessidades de conhecimentos próprios da realidade social em que o público discente está 

inserido.  

Neste artigo foi proposta a ideia da escrita criativa, enquanto metodologia de ensino, a 

fim de despertar o interesse e a criatividade do aluno, aliando as formas convencionais de 

ensino às possibilidades oferecidas pela era midiática com o intuito de possibilitar práticas de 

letramento. 
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Atualmente estamos envolvidos por uma busca incessante pelo consumo, um dos 

alicerces do capitalismo, de bens materiais e também intelectuais. Neste contexto, nos 

deparamos com grande quantidade de inovações todos os dias, com informações atualizadas 

em tempo real, enfim, temos a necessidade de filtrar estas informações, de termos senso 

crítico para diferenciarmos o que realmente precisamos daquilo que é supérfluo.  

A escola, no intuito de formar cidadãos participantes e críticos para a sociedade, não 

deve esvair de sua responsabilidade no que se refere ao uso incontrolável e desnorteado dos 

equipamentos que a tecnologia nos propõe (para não dizer impõe).  
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VOZ DOS SEM VEZ – A CRÍTICA SOCIAL NO DISCURSO POÉTICO DE CORA 

CORALINA  

 
 

Celiomar Porfirio RAMOS (UFMT)1  
 
 

RESUMO: Este trabalho tem a finalidade de analisar o discurso poético da poeta goiana Cora 
Coralina, para isso, foram selecionados três poemas. Neles foram analisados, com base na 
Análise do Discurso, a crítica social existente na poética dessa autora. Verificou-se que se 
destaca a presença da polifonia no discurso poético dessa autora, isso se deve ao fato da poeta 
se autoeleger como voz das pessoas que não possuíam voz e vez. Compreende-se que a 
análise realizada é, ainda, apenas uma parte da riqueza que as obras de Cora Coralina 
possuem, pois a polifonia existente nos poemas dessa autora possibilita diferentes estudos. 
 
Palavras-chave: Cora Coralina. Crítica Social. Análise do Discurso. 

 
 

1 Introdução 

 

O presente trabalho tem a finalidade de analisar o discurso poético de Cora Coralina. 

Para isso, se fez necessário compreender sobre a vida e obra dessa poeta e, também, sobre 

Análise do Discurso. 

A primeira parte deste trabalho visa realizar um levantamento biográfico da autora, 

retratando os aspectos mais importantes da vida dela. Essa parte fala, também, sobre um 

aspecto comum na poética de Cora Coralina, a crítica social. 

A segunda parte tem a finalidade de discutir sobre os principais temas abordados por 

essa poeta e qual a tendência literária que suas obras mais se identificam, tendo em vista que 

não há, um encaixe perfeito. Pois Cora Coralina defendia seu insulamento poético no que se 

refere às tendências literárias. Porém, após análise compreendemos que a poeta possui 

características relevantes do Modernismo e, assim, a consideramos, apesar de não ser nosso 

objetivo “enquadrá-las”. 

Para finalizar, há um estudo sobre Análise do Discurso, tendo em vista que os poemas 

selecionados serão analisados com base na perspectiva da Análise do Discurso. Cora Coralina 

                                                           
1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, área de concentração Estudos 
Literários/Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Brasil. E-mail: celiomarramoss@hotmail.com. 
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é uma poeta que retrata o regional e utiliza-se de seus poemas para criticar a sociedade em que 

vivia e para dar voz as pessoas sem voz e sem vez que viviam à margem da sociedade.  

Pode-se compreender que Cora Coralina utiliza-se dos poemas que escreveu como 

forma de manifestar a insatisfação que ela possuía perante as mazelas que assolam a 

sociedade que elas viviam. 

 

 2 A poética de Cora Coralina 

 

Cora Coralina apresenta em seu discurso poético uma analise dos problemas 

contemporâneos. Os poemas selecionados para análise retratam sobre problemas sociais, 

sendo assim, eles são considerados engajados, que fomentam ora por meio de metáforas ora 

de maneira direta, os principais problemas que assolam a cidade de Goiás. 

Cora Coralina, poeta goiana, em seu discurso poético fomenta sobre os problemas 

enfrentados pela sociedade goiana, em especial da cidade de Goiás. Em seu discurso poético 

ora direto, ou seja, sem metáfora e ora utilizando-se de metáfora visa retratar as mazelas 

enfrentadas pela sociedade local. Enfatizando as personagens da cidade de Goiás dando voz, 

em especial, as pessoas que vivem à margem da sociedade. Ela tem como personagem 

principal de seus poemas a mulher. 

O discurso dessa poeta tornaram-se, no âmbito regional, a voz das pessoas sem voz, 

que viviam à margem da sociedade. Sendo assim, a voz do discurso poético dessa autora pode 

ser considerado polifônico, como se na voz dela instaurasse um coro de vozes aclamando 

pelos seus direitos, indicando as mazelas sociais. Pinheiro (2006, p. 138), consoante a essa 

ideia, complementa dizendo que “O mundo polifônico se compõe de uma multiplicidade de 

vozes e consciências independentes e emissivas que participam do diálogo com outras vozes e 

outras consciências em pé de igualdade sem perder o seu Ser, enquanto caráter autônomo”. 

Essa polifonia existente no discurso poético de Cora Coralina e é marcada por traços 

ideológicos, éticos e culturais. As vozes que compõem o discurso poético dessa poeta se 

tornam de suma importância para compreender a crítica social existente. 

Tendo em vista que Cora Coralina realiza em suas obras uma crítica social, será 

realizado uma análise do discurso poético dessa autora, com base na análise do discurso. 
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3 A crítica social e o discurso poético 

 

Quando se pensa em analisar o discurso poético de Cora Coralina, sem dúvidas, surge 

enorme possibilidade de focar diferentes aspectos. Ao tratar sobre o discurso poético 

utilizaremos, aqui, algumas teorias da análise do discurso. Porém, daremos ênfase, neste 

trabalho, ao discurso poético voltado à crítica social, pois a poeta, goiana deixa transparecer, 

de maneira significativa, em seus discursos. 

Ao analisar o discurso dessa poeta, iremos considerar os seguintes pontos fomentados 

por Maingueneau (2002, p. 52-6 In: DUARTE & TORRES, s/d, p. 02): 

 

1) como uma produção orientada, isto é, concebido “em função de uma 

finalidade, devendo, supostamente, dirigir-se para algum lugar” (idem,p. 53); 

2) como forma de ação, admitindo a hipótese de Austin e Searle de que 
falar/escrever constitui-se numa forma de ação sobre o interlocutor e não 
somente uma representação do mundo; 3) como produção dialógica no 
sentido bakhtiniano do termo; 4) como produção contextualizada, já que o 
sentido é algo histórico, que não existe a priori; 5) como produção a ser 
considerada no bojo de um interdiscurso, uma vez que ele “só adquire 

sentido no interior de um universo de outros discursos” 
 

Isso se deve, entre outros fatos, a possibilidade da literatura dar direito ao leitor de 

compreender o que está escrito criando vários significados, ou seja, ser polissêmica, conforme 

Silva (s/d, p. 03): 

 

Na literatura e na poesia, usa-se muito polissemia e figuras de linguagem, 
que se relacionam diretamente com a criatividade. A criatividade se dá 
quando se constrói um dizer novo, um modo de falar diferente. O discurso 
poético conduz à imaginação, à construção de uma fantasia. Com isso, o 
discurso poético é capaz de retratar a realidade à luz da estética. Nessa 
prática poética... nos levam a identificar discursos críticos 

 

Além disso, a literatura produzida por essa poeta pode ser considerada como engajada. 

De acordo com Duarte & Torres (s/d, p. 02), por literatura engajada entende-se: 

(...) toda produção poética que, atendendo ao apelo de um contexto sócio-
político de repressão e arbitrariedade, secunde as preocupações do código 
estético em prol de mensagens supostamente subversivas que, dentro do 
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limite tenso entre a liberdade de criação e exigência de comunicação 
didática, acreditam na poesia como instrumento fomentador de mudanças 
sociais. 

 

 É impossível falar de literatura engajada sem falar sobre Jean-Paul Sartre, que em se 

tratando desse tema é visto como referência, pois suas obras elegem personagens que “são 

caracterizados como ‘anti-heróis’, procurando apontar a relação entre seus “heróis bastardos’” 

(GARCIA, s/d, p. 1). Suas obras procuram, também, “criar romances e peças de teatro, Sartre 

procurou transformar em ato e desta forma atingir o social e modificar seu meio” (Idem). 

Cora Coralina, a exemplo de Sartre, visam em seu discurso poético eleger esses 

“heróis bastardos” e, também, lutam, por meio da literatura para mudar a realidade que 

viviam. 

Os heróis presentes na literatura de Sartre e de Cora vivem à margem da sociedade, em 

outras palavras são esquecidos pela sociedade e esses autores os colocam como centro das 

atenções em suas obras, enfatizando, em certa medida, os desprezados pela sociedade 

colocando-os no centro do discurso poético. 

Para analisar o discurso poético, se faz necessário compreender alguns conceitos da 

Análise do Discurso. Quando se trata de Análise do Discurso, temos que ter em mente que o 

discurso é, sempre, emitido por uma pessoa, ou seja, o enunciador. A enunciação, de acordo 

com Bakthin (1992, In: RECHADAN, s/d, p. 1) é: 

 

(...) o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados, pois 
sua natureza é social. A enunciação não existe forade  um  contexto  sócio-
ideológico, em que cada locutor tem um  “horizonte  social”  bem definido,  

pensado  e  dirigido  a  um  auditório  social também  definido.  Portanto, a 
enunciação procedede alguém  e  se  destina a alguém.   

 

Vimos alguns pontos relevantes, na fala de Bakthin, que devem ser salientados: a 

enunciação é produto de interação; a enunciação acontece num contexto sócio-ideológico, 

sendo assim, o enunciado/discurso é influenciado por esse meio, ou seja, o enunciador tem 

um horizonte social e, conseqüentemente, no discurso poético, em análise, há presença desses 

fatores. 

Além da enunciação faz-se necessário compreender o sentido de dialogismo. Bakthin 

compreende que todo discurso apresenta uma relação dialógica, segundo ele, o outro é 
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essencial para a nossa construção, ou seja, para a construção do “eu” (BAKTKIN, 2000, p. 

413 In: JUNQUEIRA, 2003, p. 24): 

Outro termo da Análise do Discurso que deve ser salientado é a polifonia. Segundo 

Bakthin um enunciado/discurso é marcado por diferentes vozes. Junqueira (2003, p. 32) 

afirma que “Bakthin insiste na intertextualidade do discurso, visto que todos os enunciados 

estão marcados por diferentes vozes provenientes de diversos contextos”. 

Levando em consideração a teoria de Bakthin de que um discurso é perpassado por 

outros discursos, compreende-se que o discurso poético de Cora Coralina está repleto de 

interdiscursos. Isso se deve, entre outros fatos, as poetas se autoelegem como voz das pessoas 

que não têm voz, em suas respectivas regiões. Percebe-se que as vozes que perpassam o 

discurso poético são, em especial, as vozes de pessoas que vivem à margem da sociedade, dos 

que não tem voz perante a sociedade. 

De acordo com Rechdan (s/d, p. 02), Bakthin compreende que o gênero romance é 

polifônico por natureza: 

 

 O gênero romance, para Bakhtin(apud BRAIT,  2000),  apresenta  diferentes  
vozes sociais  que se  defrontam,  se entrechocam,  manifestando diferentes 
pontos de vista  sociais sobre um dado objeto; portanto, é gênero polifônico 
por natureza.  

 

Após analisar essa concepção de polifonia de Bakthin pode-se compreender que o 

discurso, no romance, é polifônico e que a literatura, de modo geral, é polifônica. 

Outro conceito relevante da Análise do Discurso é a heterogeneidade. Ela pressupõe 

que a “linguagem é heterogênea, isto é, de que o discurso é constituído a partir do outro que é 

o ‘já dito sobre qualquer discurso se constrói” (BRAIT, 2000 In: RECHDAN, s/d, p. 03). A 

heterogeneidade pode se apresentar de duas maneiras: heterogeneidade mostrada, quando há, 

no texto, marcas lingüísticas que mostra a presença do outro no discurso; e heterogeneidade 

constitutiva, quando a presença do outro – discurso - é implícita. 

Sem dúvidas, esse estudo sobre análise do discurso irá nos permitir analisar, com mais 

propriedade, o discurso poético de Cora Coralina e Marilza Ribeiro. 
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4 Cora Coralina - análise de seu discurso poético 

 

Tendo em vista que estamos a estudar sobre a crítica social no discurso poético de 

Cora Coralina, selecionamos, para análise, dois poemas. Os poemas selecionados para análise 

fazem parte do livro de Cora Coralina intitulado Becos da cidade de Goiás. 

Cora Coralina utiliza-se de sua voz para dar voz às vozes oprimidas que não tiveram 

oportunidade de declarar tornando, assim, sua voz como um meio pelo qual realiza, em seu 

discurso, uma crítica à sociedade. 

Ao utilizar sua voz, Cora Coralina escreve seus poemas em primeira pessoa. Isso faz 

com que suas obras possam ser consideradas como memória, mas uma memória ora pessoal e 

ora coletiva, como afirma Solange Yokazawa (2002, p. 01 In: BRITO, s/d, p. 03) “a memória 

coletiva se inscreve nas linhas e entrelinhas para da poesia confessional de mesmo modo que 

a leitura que a poetisa faz do passado é (...) assinalada pela sua personalidade”. O sujeito 

enunciador, Cora Coralina, expõe seus sentimentos, suas emoções. Além disso, a poeta se 

autoelege como voz dos oprimidos, representante das pessoas que não tem voz, mesmo o 

texto sendo escrito em primeira.  

Flávio Camargo (2005, p. 16 In: BRITO, s/d, p. 4), é consoante a essa ideia e ainda 

complementa afirmando que a poeta, ao escrever, assume uma identidade que não é sua. Ao 

pensar sobre isso, pode-se compreender por meio do discurso de Cora Coralina, que ela 

assumiu a identidade da mulher da vida e dos personagens que vivem à margem da sociedade, 

incorporando os seus sentimentos, seu sofrimento, sua dor, solidão, angustia e desespero. 

Para realizar esse trabalho se faz necessário compreender alguns conceitos da análise 

do discurso. Entende-se por discurso, segundo Shuker (1999, In: SILVA, s/d, p. 02), como “o 

domínio da linguagem, principalmente quando se trata de temáticas sociais”. 

Entraremos, então, na análise do discurso, que segundo Orlandi (2000 In: SILVA, s/d, 

p. 02) é a palavra em movimento. Já Silva (s/d, p. 02) compreende que o discurso “é um 

elemento histórico, social e ideológico que se materializa através da linguagem”. Sendo 

assim, pode-se afirmar que vamos analisar o discurso poético e, conseqüentemente, 

abordaremos ora de maneira direta ora de maneira indireta elementos histórico, social e 

ideológico nos poemas selecionados. 
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De acordo com a teoria da análise do discurso, um discurso sempre é perpassado por 

outros discursos e isso se denomina interdiscursos, ou seja, não há discurso único, um 

discurso sempre, de certa forma, relacionará com outros discursos, como afirma Orlandi 

(2000, p. 32-33 In: SILVA, s/d, p. 03): 

 

Há uma relação entre o já-dito e o que está dizendo que é a que existe entre o 
interdiscurso e o intradiscurso ou, em outras palavras, a constituição do 
sentido e sua formulação (...) Podemos dizer que o sentido não existe em si, 
mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no 
processo sócio-histórico em que as palavras são produzidas. 

 

No discurso poético de Cora Coralina, o sujeito enunciador, ou seja, quem emite o 

discurso está repleto de interdiscursos. Há, em seu discurso poético, a voz de diferentes 

pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que são excluídas do meio da sociedade. 

De acordo com Vellasco (2009, p. 122) “muitos de seus poemas (de Cora Coralina) 

assimilam um canto socio-histórico-existencial, independente de tempo e espaço”. 

No poema “Mulher da vida”, a autora usa seu discurso poético para retratar e defender 

a mulher da vida que é excluída pela sociedade. No discurso é afirmado, que a mulher da vida 

desde muito tempo é deixada à margem da sociedade, discriminada e carrega consigo uma 

carga pesada que fez com que obtivesse vários apelidos ao longo dos anos: 

 

Ela vem do fundo imemorável das idades 
E carrega a carga pesada 
Dos mais torpes sinônimos, 
Apelidos e ápodos. 
Mulher da zona; 
Mulher da rua; 
Mulher perdida; 
Mulher à-toa.2 

 

Analisando os diferentes nomes que a mulher da vida recebe “Mulher da zona;/ 

Mulher da rua;/ Mulher perdida;/ Mulher à-toa.” pode-se afirmar que esses estereótipos fogem 

do padrão exigido pela sociedade da época, uma mulher dentro dos padrões sociais não saía 

de casa sem a companhia de alguém da família, caso saísse, ela não era bem vista pela 

                                                           
2 CORALINA, 1985., p. 203 
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sociedade e, conseqüentemente, era vista como uma mulher da rua, perdida, à-toa e, em suma, 

da vida. 

Ao analisar o seguinte discurso poético: “Mulher da vida,/Minha irmã.” Compreende-

se que visa, em certa medida, igualar a mulher da vida aos outros integrantes da sociedade, 

libertando-a do carma e do estigma que lhe foi imposto pela sociedade. Tendo em vista que o 

discurso de Cora Coralina não é uníssono, mas possui várias vozes na sua. Ora representando, 

em seu discurso, uma classe da sociedade, ora representa a sociedade de maneira geral e ora 

representa sua voz, como afirma Vellasco (2009, p. 123): 

 

Cora Coralina ao levar para a sua poética todas as mazelas do mundo, 
registrando a vida degradada das personagens que povoaram sua vida, tanto 
na terra natal, como em outras paragens, assumindo e denunciando de forma 
crítica os preconceitos e hierarquias de sua sociedade. Cora traz para o texto 
os tipos considerados inúteis, colocando-se no mesmo nível deles. Ela é o 
próprio sujeito, é a identificação do sujeito-ela-outros. Em “Mulher da vida”, 

Cora Coralina se torna sua aliada e cúmplice. 
 

Ao declarar “mulher da vida/Minha irmã”3, o discurso de Cora Coralina, aqui, 

representa parte da sociedade, coloca a mulher da vida como sua irmã, ou seja, a iguala a 

sociedade ou como parte que compõe a sociedade, pois a sociedade, mesmo não admitindo, 

usa dos serviços da mulher da vida e, ao mesmo tempo, lhe vira as costas, discriminando-a. 

 

Possuídas e infamadas sempre 
Por aqueles que um dia 
As lançaram na vida 
Marcadas contaminadas 
Escorchadas. Discriminadas.4 

 

Além disso, o discurso de Cora Coralina reforça a idéia de que somos todos iguais, 

inclusive a mulher da vida, utilizando o seguinte discurso bíblico: “Aquele que estiver sem 

pecado/Atire a primeira pedra”5. 

Nesse fragmento do poema podemos observar a existência da 

intertextualidade/dialogismo com a bíblia. De acordo com Tulio (s/d, p. 91) é “a idéia de que 

                                                           
3 CORALINA, 1985, p. 203 
4  CORALINA, 1985, p. 203 
5 Idem 
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um texto é sempre um intertexto conectado a uma cadeia de textos com os quais está sempre 

em diálogo”. 

Sendo assim, percebe-se que o discurso da poeta goiana além de igualar a mulher da 

vida com a sociedade, de modo geral, coloca a sociedade como hipócrita pois, geralmente, se 

comporta como se fosse imaculada, ou seja, como se a sociedade fosse perfeita, sem pecado. 

É demonstrado, no poema, que no discurso bíblico ninguém condenou a mulher da vida, 

apesar disso, atualmente, a sociedade vive a condená-la e a explorá-la: 

 

Sem cobertura de Leis 
E sem proteção legal, 
Ela atravessa a vida utrajada 
E imprescindível, pisoteada, explorada, 
Nem sociedade a dispensa 
Nem lhe reconhece direitos 
Nem lhe dá proteção 
E quem já alcançou o ideal dessa mulher, 
Que um homem a tome pela mão 
A levante, e diga: minha companheira6. 

 

Nota-se, neste fragmento, que a mulher da vida é condenada e não há leis que a 

defenda. Ora o discurso de Cora Coralina trata de maneira direta a reação da sociedade que 

não reconhece os direitos e nem dá proteção à mulher da vida. 

Permanece um interdiscurso bíblico no poema, pois o anseio da mulher da vida, 

segundo o fragmento, é que um homem a tome pela mão, como aconteceu na parábola bíblica, 

e que a torne uma mulher “séria”, de acordo com os padrões exigidos pela sociedade e, 

também, deseja ser perdoada pelo “pecado” de ter sido uma mulher da vida e de compor a 

parte “podre” da sociedade. 

Cora Coralina, como já foi citado, se auto-elegeu como representante das pessoas que 

não tem voz, sendo assim, há polifonia e, de acordo com Pinheiro (2002, p. 149) a polifonia 

existente nos poemas de Cora Coralina é uma polifonia ideológica: 

 

A polifonia ideológica se apresenta em Cora Coralina na sua voz plural que 
denúncia injustiças sociais, no protesto contra exclusão das mulheres, na 
crítica contra o poder estabelecido que sufoca a minorias, na busca da 
identidade regional e na utopia social. 

                                                           
6 Idem 
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Geralmente, a poeta torna-se representante das pessoas que vivem à margem da 

sociedade e que, raramente, são lembradas. Jane Alencastro (2003, p. 86-87, In: BRITO, s/d, 

p. 02), é consoante a essa idéia dizendo que: 

 

Vê-se uma Cora que não se fez poetisa para louvar os grandes, os 
importantes, o poder institucionalizado: Cora se fez poeta para lembrar à 
sociedade de Goiás que existe uma periferia marginalizada: (...) A crítica 
social está pulsando nos poemas da escritora denunciando uma sociedade 
estratificada e injusta. (...) A sua percepção não é a mesma da infância; 
alteraram-se os juízos de valor. Portanto, a memória de Cora está amarada à 
memória do grupo, e ela procura soltar essas amarras legitimando os grupos 
marginalizados da sociedade. 

 

Ao observar o título de um dos poemas que propomos a analisar Todas as vidas somos 

induzidos a pensar que não se trata de um poema que refere, apenas, a vida de uma pessoa, 

aos sentimentos de uma pessoa, mas de um poema que retrata todas as vidas que estão em sua 

volta. Segundo Tosta (2006, p. 22), consoante a essa ideia, afirma que “cabe perceber que o 

singular de sua poesia é quase sempre plural (...) Nota-se também que o ‘eu’ dos poemas de 

Cora  freqüentemente significa ‘nós’, que sugere metaficcionalmente  ‘Todas as vidas’”. 

A poeta inicia o poema com o seguinte discurso “vive dentro de mim...”7,  várias 

vidas, dentre elas a poeta desta a cabocla velha, a lavadeira, a cozinheira, a mulher roceira e a 

mulher da vida. Isso vem comprovar nossa tese. De acordo com Yokozawa (2009, p. 199), 

Cora Coralina evidência em seus poemas as pessoas que são excluídas da sociedade, nesse 

poema, ela foca, em especial, as mulheres: 

 

Entre todas as mulheres, gêneros condenados por longo tempo ao limbo de 
esquecimento, a poetisa se sensibiliza, sobretudo, com aquelas sobre as quais 
pesa um silêncio ainda maior, aquelas que, além de mulheres, constituem a 
escória da sociedade a que pertenceu Cora, a cabocla velha, a lavadeira, a 
cozinheira, a mulher do povo, a mulher roceira, a mulher da vida, de modo a 
conferir a essa ‘vidas obscuras’ uma dignidade lírica, um caráter heróico. 

 

Além de retratar sobre as várias vidas que permeiam a vida da poeta, no discurso 

pode-se perceber que ela elege para seu poema pessoas que, geralmente, são esquecidas, 

                                                           
7 CORALINA, 1985, p. 45 
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como afirma Yokozawa (2009, p. 201) “Cora Coralina, a exemplo de Baudelaire e da tradição 

moderna, também desentranhou o seu heroísmo do lixo humano, das ‘vidas obscuras’ que a 

sociedade condenou à clandestinidade dos becos”. 

No poema Cora Coralina afirma: 

 

Vive dentro de mim 
Uma cabocla velha 
De mau olhado 
Acocorada ao pé do borralho 
Olhando pra o fogo 
Benze feitiço... 
Ogum. Orixá. 
Macumba, terreiro 
Ogã, pai-de-santo...8 

 

No discurso existente, neste poema, demonstra que a Cabocla Velha que ora é 

necessária para benzer mau-olhado ora é temida por “bota feitiço” e, conseqüentemente, ser 

considerada macumbeira e, em virtude disso, é excluída socialmente. Fica evidente que a 

cabocla velha é lembrada, apenas, quando seus serviços são convenientes à sociedade, mas, 

geralmente, ela é excluída da/pela sociedade. 

Há, também, outras vidas que compõe o discurso do poema: 

 

Vive dentro de mim 
A lavadeira do Rio Vermelho 
Seu cheiro gostoso 
d’água e sabão...9 

 

A lavadeira, outra personagem excluída do círculo social que apenas é lembrada pelo 

serviço sendo tão insignificante que seu nome nem aparece, sendo o Rio vermelho mais 

importante até mesmo que a lavadeira que não tem seu nome citado no poema. 

A outra personagem que vive, segundo o discurso poético, dentro dela é a mulher 

cozinheira. 

 

Vive dentro de mim 
a mulher cozinheira 

                                                           
8 Idem 
9 CORALINA, 1985, p. 45 
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Pimenta e cebola, 
Quitute bem feito 
Panela de barro. 
Taipa de lenhas 
Cozinha antiga 
Toda pretinha.10 

 

Analisando os versos, observa-se que ao relatar sobre a cozinha, o discurso poético 

nos leva a um tempo mais remoto de taipa de lenha e a panela de barro. Retrata, também, 

sobre a “cozinha antiga/Toda pretinha”, ao analisar o discurso desses versos percebe-se que 

podemos ter duas conclusões uma que a cozinha era preta em virtude da taipa de lenha e a 

outra refere-se a época da escravidão que a cozinha era repleta de negros a trabalhar .Tendo 

em vista que cozinhar era trabalho para os negros, e os negros eram considerados inferiores, 

conseqüentemente, a mulher cozinheira é tida como inferior. 

Segundo o discurso poético de Cora Coralina, dentro dela vive a mulher do povo: 

 

Vive dentro de mim 
A mulher do povo 
Bem proletária 
Bem linguaruda, 
Desbocada, sem preconceitos, 
Casca grossa, 
Dechinelinha, 
E filharada.11 

 

Ao analisar compreende-se que a sociedade valoriza, sem dúvidas, a mulher de classe 

que se opõe a mulher do povo, pois essa não é comedida é linguaruda, casca grossa. 

Há no discurso poético a presença da mulher roceira. 

 

Vive dentro de mim 
A mulher roceira, 
- Enxerto da terra, 
Meio casmurra. 
Trabalhadeira 
Madrugadeira. 
Analfabeta.12 

                                                           
10 Idem 
11 CORALINA, 1985, p. 46 
12 Idem 
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Nota-se que a mulher roceira foge do estereótipo das mulheres de boa família que tem 

educação e era preparada para governar a casa e não para trabalhar na roça. Por fim, a poeta 

afirma viver dentro dela a mulher da vida: “Vive dentro de mim/A mulher da vida/ Minha 

irmãzinha...”13. Vimos que, até o presente momento, as mulheres desprezadas ou que vivem à 

margem da sociedade são escolhidas para compor o poema. 

Cora Coralina a modelo de Baudelaire,visa a poetização do não poético. Ao realizar 

um poema abordando sobre pessoas que vivem a margem da sociedade visando criticar a 

sociedade que exclui essas pessoas que são “iguais” as demais, mas que não possui 

As demais não possuem os mesmos “direitos”. A sociedade, a sua maneira, condena 

essas pessoas. 

Cora Coralina, a poeta, ao equiparar-se as essas mulheres, em seu discurso poético, 

visa criticar a sociedade e, mostrar que todos são iguais perante a sociedade. No discurso 

poético Cora Coralina representa a sociedade, de maneira geral, e visa demonstrar que ela não 

é composta, apenas, pelas mulheres de classe, de família, mas todas as classes compõem a 

sociedade: “Todas as vidas dentro de mim;/ Na minha vida –/A vida mera das obscuras.”14 

Como já citamos, os poemas de Cora Coralina são repletos de polifonia, ou seja, 

existem várias vozes que compõem seu discurso. Ao analisar o poema “Minha Cidade”, 

focaremos as vozes existentes no discurso e a crítica social nele presente. 

A primeira estrofe do poema se inicia na primeira pessoa do singular e assim 

transcorre em todo o poema: 

 

Goiás, minha cidade... 
Eu sou aquela amorosa 
de tuas ruas estreitas, 
curtas, 
indecisas, 
entrando, 
saindo 
uma das outras. 
Eu sou aquela menina feia da ponte da Lapa. 
Eu sou Aninha. (CORALINA, 1985, p. 47) 

                                                           
13 Idem 
14 Idem 
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Ao abordar “Goiás, minha cidade...” pode-se perceber as reticências que deixam 

subtendido que a cidade não pertence, apenas à emissora do discurso. O pronome possessivo 

minha em “minha cidade” deixa implícito os outros que vivem na cidade. O discurso está 

focado no emissor mas há presença de outros  sujeitos na estrofe do texto. 

Ao analisar os próximos versos da estrofe citada: “Eu sou aquela amorosa/ de tuas ruas 

estreitas,/ curtas,/ indecisas,/ entrando,/ saindo/ uma das outras (...)”, percebe-se que Cora 

Coralina, em seu discurso remete aos becos da cidade de Goiás, local onde havia a presença, 

apenas de pessoas má afamadas. Ao declarar ser “aquela amorosa/ de tuas ruas estreitas” a 

poeta não declara somente seu amor aos becos, mas as pessoas que ali vivem e, 

conseqüentemente, vivem à margem da sociedade. 

Pode-se compreender, por meio da estrofe seguinte que há uma oscilação entre a 

história da vida de Cora Coralina com a história da cidade de Goiás e da sociedade. 

Ao afirmar que “Eu sou aquela mulher/ que ficou velha,/ esquecida,/ nos teus 

laguinhos e nos teus becos tristes”, Cora Coralina, nestes versos não fomenta apenas sua 

tristeza por sentir-se esquecida. Ela critica, também,a sociedade que se nega a se lembrar e 

desvaloriza a mulher que vive e/ou freqüenta os becos. Cora Coralina torna-se porta voz 

dessas mulheres nesse poema. 

A poeta utiliza-se de metáforas, constantemente, nesse poema. Cora Coralina em seu 

discurso poético compara-se a uma árvore sem valor que não tem nada a oferecer: 

 

Eu sou a ramada 
dessas árvores, 
sem nome e sem valia, 
sem flores e sem frutos (...) (CORALINA, 1985, p. 47) 

 

Cora Coralina, em seu discurso poético, ao abordar sobre essa ramada sem nome e 

nem valia não retrata somente a si mesma, mas de parte da população da cidade de Goiás que 

não tem valor, que já não tem um nome para zelar e que, conseqüentemente, não é bem vista 

pela sociedade, pois não pode oferecer nada de bom a ela, ou seja, sem oferecer flores e 

frutos“ de que gostam”. 

A estrofe seguinte aborda: 
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Eu sou o caule 
dessas trepadeiras sem classe, 
nascidas na frincha das pedras 
Bravias. 
Renitentes. 
Indomáveis. 
Cortadas. 
Maltratadas. 
Pisadas. 
E renascendo. (CORALINA, 1985, p. 47) 

 

Nessa estrofe do poema Cora Coralina, em seu discurso poético, declara ser “Eu sou o 

caule/ dessas trepadeiras sem classe,/ nascidas na frincha das pedras”, a poeta se declara como 

a sustentação, a voz das pessoas sem voz, em especial, as dos becos, pois a “frincha das 

pedras” é uma metáfora, aqui, utilizada para retratar os becos. 

A trepadeira, árvore que se espalha, é utilizada propositalmente, pois mesmo a 

sociedade cortando-a, maltratando-a ela sempre está pronta renascer e voltar a se espalhar 

pela sociedade. O que faz com que, muitas vezes, ela seja vista como uma árvore indesejada. 

Isso implica que mesmo a sociedade tradicional da cidade de Goiás procurando tentar 

“limpar” a sociedade goiana, em especial das mulheres da vida que povoam os becos, elas 

eram mais fortes e conseguiam permanecer vivas, sendo comparada a dureza dos morros “Eu 

sou a dureza desses morros” e apesar das dificuldades está sempre renascendo. 

Essa força, segundo o discurso de Cora Coralina, deve-se ao fato de elas serem 

mulheres: 

 

Minha vida, 
meus sentidos, 
minha estética, 
todas as vibrações 
de minha sensibilidade de mulher, 
têm, aqui, suas raízes (...) (CORALINA, 1985, p. 48) 

 

Cora Coralina ao finalizar seu discurso poético afirma: 

 

Eu sou a menina feia 
da ponte da Lapa. 
Eu sou Aninha (CORALINA, 1985, p. 48) 
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Sendo assim, compreende-se que essa Aninha é a voz dos que não têm vez e nem voz. 

  

5 Considerações finais 

 

Por meio do trabalho realizado, pode-se compreender que o poema é utilizado por 

Cora Coralina como um meio de manifestar sua indignação perante a sociedade. 

Por meio da análise do discurso poético de Cora Coralina, notou-se que na voz dessa 

poeta,  há presença de várias vozes, ou seja, há polifonia. Ela se autoelegem como voz dos 

que não têm voz e oportunidade para reclamar os direitos dessas pessoas que vivem à margem 

da sociedade, os esquecidos. 

A poesia de Cora Coralina, após a análise, tornou-se reflexo da impunidade existente 

no país, mais especificamente, da impunidade de cada região, tendo em vista que cada uma 

delas abordam em especial, a região que viviam. 
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A TRAMA DE SENTIDOS EM JOSÉ DE ALENCAR: O FEMININO NO 

MOVIMENTO DO DISCURSO 

 
 

Wellington Marques da SILVEIRA (UNEMAT) 1 
Olimpia MALUF-SOUZA (UNEMAT) 2 
Fernanda Surubi FERNANDES (IFMT)3 

 
 
RESUMO: Neste trabalho, buscamos compreender como se constrói o imaginário de 
mulher na obra Lucíola (1862), de José de Alencar. Através da teoria do discurso, daremos 
visibilidade às noções de texto literário implicadas por esse lugar teórico e à memória de 
sentidos que se tem sobre a mulher/prostituta. A partir destas considerações, mostramos, na 
transitoriedade do discurso alencariano, como os sentidos de liberdade e de autonomia 
femininas são deslocados para os de subjugo e de dependência à figura do homem, fazendo 
com que o sujeito-leitor da obra possa produzir um imaginário de mulher dual.   
 
Palavras-chave: Imagem Feminina. Discurso Literário. José de Alencar. Memória. 
 
 

Dentre as diversas maneiras de se abordar a questão do feminino, optamos fazê-lo 

pelo discurso literário de José de Alencar, a partir do que o autor denominou de “perfis de 

mulheres” 4. Para Alencar, não devemos compreender o feminino em suas obras como 

tipos, como sugere o termo “perfil”, mas, ao contrário, enquanto “[...] exceções, ou 

idiossincrasias morais, que se tornam curiosas, justamente pela originalidade e aberrações 

do viver comum. É assim que se deve entender Lúcia, Emília e Aurélia” (Apud Coutinho, 

1978, p. 150). Ou seja, são mulheres cujos comportamentos, de alguma forma, são 

disjuntos às práticas comumente reservadas à mulher do século XIX, quais sejam, servir ao 

marido e aos filhos.   

Sob esse entendimento, temos dado visibilidade aos modos pelos quais o discurso 

alencariano significa a imagem feminina, no século XIX, período no qual o enaltecimento 

                                                           
1Autor. Acadêmico do 5º período do curso de Licenciatura Plena em Letras pela Universidade do Estado de 
Mato Grosso – UNEMAT/Cáceres.  E-mail: wellingtonmarkis@gmail.com.   
2Orientadora. Doutora em Linguística e professora do Departamento de Letras e do Programa de Mestrado 
em Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT/Cáceres. E-mail: 
olimpiamaluf@gmail.com.   
3 Co-orientadora. Mestre em Linguística e professora do Instituto Federal do Estado de Mato Grosso – 
IFMT/Cáceres. E-mail: fernandasurubi@gmail.com.   
4A trilogia que compõe os “perfis de mulheres” é formada pelos romances urbanos Lucíola (1862), Diva 
(1864) e Senhora (1875).  
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da figura da mulher e do amor encontra seu lastro nos ideias do Romantismo brasileiro. 

Desse modo, neste texto, analisaremos alguns excetos da obra Lucíola (1862), nos quais a 

imagem feminina é retratada/idealizada por Alencar, de modo a compreender como se 

constitui o imaginário de mulher presente na obra a partir desses diferentes modos de dizer 

e (res)significá-la.  

Buscamos compreender no discurso (o literário, em nosso caso) não uma 

linearidade, uma univocidade, mas, ao contrário, seu constante devir, sua ininterrupta 

transitividade, haja vista que é inscrito na história, lugar do equívoco, da possibilidade que 

o sentido tem de ser outro, ou seja, de tornar-se poesia e deslocar-se (PÊCHEUX, 2010).   

Dessa maneira, a literatura fornece-nos um importante arcabouço no qual 

encontramos os vestígios da história e da ideologia de um determinado período, que são 

significados pelo autor da obra a partir de uma tomada de posição frente aos 

acontecimentos de sua época. Ainda sob esse aspecto, Rago (1991, p.27) ressalta que:  

 
[...] a literatura pode revelar-nos aspectos importantes das formas de 
pensar e sentir de uma determinada sociedade. Os romances traduzem os 
anseios, captam as angústias, fantasias, desejos de uma determinada 
época, e não apenas de uma classe social, a que pertenceria o autor. 

 

Ainda sob essa perspectiva, tomamos o texto literário, como nos sugere Orlandi 

(2007, p. 53), isto é, enquanto “[...] manifestação concreta do discurso [...]”, o que nos 

permite compreendê-lo, portanto, como o espaço no qual é possível observar o trabalho do 

simbólico e das relações de poder em jogo na produção dos sentidos e na constituição dos 

sujeitos.  

Do mesmo modo, não devemos compreender o saber literário como simples 

reflexo ou registro do contexto, mas enquanto arquivo cuja memória é configurada por 

acontecimentos e sentidos legitimados histórico-ideologicamente. Além disso, o discurso 

literário, em função de sua capacidade de inscrição poética, representa muito mais do que 

os registros históricos que, comprometidos com a literalidade, com a transparência dos 

sentidos, recaem na ilusão de restringir as possibilidades de interpretação.  Nessa direção, 

Kothe (1976, p. 79) observa que 

 

[...] as obras literárias, mesmo não pretendendo ser e não sendo um mero 
registro histórico, acabam sendo também uma historiografia inoficial. Na 
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medida em que não querem ser documento, seu caráter autônomo lhes 
permite uma liberdade de registro e transmissão que escapa à 
historiografia oficial, comprometida com as omissões, cortes e 
deformações que as relações de produção lhes impõe.  

 

Nosso gesto analítico ancora-se à teoria materialista do discurso, tal como proposta 

por Pêcheux, na França, ou seja, interrogando três áreas do conhecimento, a saber, a 

Linguística, o Materialismo Histórico e a Psicanálise.  Nossos objetos de observação não 

são as obras enquanto textos empíricos, mas o discurso do autor que neles se materializa, 

ou, dito de outro modo, que neles encontra lugar para a sua manifestação, sendo o discurso 

compreendido, por nós, como o complexo afetado pela ideologia, na história.  

Dessa maneira, cabe-nos, então, a tarefa de tomar os textos de Alencar como 

espaços de materialização de discursos cujos modos de constituição configuram, com a 

história, com a exterioridade, sentidos que se atualizam na/pela formulação do autor. 

Assim, ao buscar compreender a tessitura da querela do feminino a partir das obras de 

Alencar, torna-se necessário enveredar por um trajeto que implica em contemplar questões, 

ao mesmo tempo, linguísticas e literárias.  

Consideramos, enfim, a narrativa literária como sendo, por excelência, lugar no 

qual o discurso sobre a imagem da mulher encontra sua maior possibilidade de jogo e 

contato com outros discursos, cujos espaços para possíveis contradições, deslizamentos e 

emaranhamentos de sentidos, derivam dos diferentes olhares, das díspares versões sobre os 

fatos, na história.  

Ao retomar os sentidos constituídos na/pela história, Alencar sofre um processo de 

interpelação ideológica que o constitui em sujeito-autor, através, concomitantemente, da 

memória e do esquecimento. Ou seja, o indivíduo, para constituir-se em sujeito, necessita 

inserir-se em um processo ilusório no qual pensa que as palavras possuem relação direta 

com o objeto/realidade referenciada, bem como ser a origem do que diz, quando na 

verdade retoma pré-construídos.  

A retomada da palavra pode ser verificada, por exemplo, se considerarmos, como o 

fazem muitos críticos literários, a reverberação que Alencar faz da personagem Margarida, 

protagonista da obra A Dama das Camélias, do escritor francês Alexandre Dumas Filho, 

cujos efeitos corroboraram a criação da prostituta Lúcia, do romance Lucíola. Essa 

retomada da figura da prostituta, na obra de Alencar, se faz sob novas condições de 
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produção, tanto de escrita quanto de leitura, o que implica, necessariamente, em novos 

efeitos de sentido (da imagem feminina) sobre o sujeito-leitor da obra.   

Lucíola (1862) é um romance brasileiro que pertence ao Romantismo, escola 

literária que compreende o século XIX, e que se inscreve no período histórico do segundo 

reinado. No que tange à imagem da mulher, esta escola literária funda um discursividade 

que tem como característica principal a valorização e a idealização do amor e da figura 

feminina. Não obstante, esta época foi caracterizada pela profunda mudança nos padrões 

sociais (como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial) e algumas reformas no 

plano político e industrial no Brasil, sobretudo no que diz respeito às conquistas e à 

emancipação da mulher na sociedade.   

Segundo Cândido (2002), a literatura do século XIX irá ressaltar, dentre outros 

aspectos, a prostituição, como é o caso da obra em análise (Lucíola). Esse singularidade  

irá retratar em que medida a figura da mulher se viu colocada à margem da sociedade, em 

especial a meretriz, como um sujeito desviante, isto é, que burla as normas vigentes da 

sociedade, ainda fortemente marcada pelos ideais cristãos. Alencar, em seu gesto, vai na 

direção de idealizar a figura feminina, resgatando-a da tutela da cultura machista e do 

preconceito social, o que nos permite compreender o autor como um defensor da 

emancipação e, portanto, da independência feminina.   

No final do século XIX, período em que José de Alencar escreve seus romances 

urbanos, podemos verificar que o autor compõe um “perfil de mulher” atípico à imagem da 

mulher da época; Alencar, confere beleza e sensualidade às suas personagens, em um gesto 

que idealiza-as, retirando-lhes da condição comumente vivida pela mulheres do século 

XIX e fazendo, portanto, com que Lúcia, Emília e Aurélia estivessem a frente de seu 

tempo.  

   Dessa maneira, ao observar as condições de produção das obras, verificamos que 

estes gestos de emancipação feminina foram corroborados em função dos ideais trazidos 

pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa, mesmo que ainda se guardassem 

resquícios da relação primitiva entre homem e mulher.  

A mudança nos modos como se estabeleciam as relações entre homem e mulher na 

corte brasileira se deu, principalmente, a partir do advento do capitalismo na cultura 

acidental. Desse modo, como sublinha Beauvoir (1970, p. 91) 



 

 

1483 

 
No século XIX, a querela do feminismo torna-se novamente uma querela 
de sectários; uma das conseqüências da revolução industrial é a 
participação da mulher no trabalho produtor: nesse momento as 
reivindicações feministas saem do terreno teórico, encontram 
fundamentos econômicos; seus adversários fazem-se mais agressivos. 
Embora os bens de raiz se achem em parte abalados, a burguesia apega-se 
à velha moral que vê, na solidez da família, a garantia da propriedade 
privada: exige a presença da mulher no lar tanto mais vigorosamente 
quanto sua emancipação torna-se uma verdadeira ameaça [...] 

 

Sob esse entendimento, a nova realidade econômica traz para as mulheres outra 

perspectiva social que as coloca entre a vida pública e a vida privada, criando condições 

para um duplo trabalho: a servidão ao marido e ao trabalho doméstico, e ao trabalho como 

operária nas fábricas.  

 Como consequência, o século XXI é marcado pelos discursos da independência e 

autonomia feminina, permitindo que a mulher tenha mais espaço para transmitir suas ideias 

e opiniões, outrora sufocadas. Ou seja, há uma ressignificação da relação homem-mulher, 

colocando-a não mais como mera figura coadjuvante do lar, mas como figura decisória nos 

encaminhamentos tanto políticos quanto de ordem familiar.   

De acordo com Cândido (2002), ao escrever as obras, José de Alencar procura dar 

visibilidade aos interesses capitalistas que moviam, na época, os burgueses, sendo o luxo e 

a ostentação as características basilares dessa classe social. Desse modo, ao criar suas 

personagens, compreendemos que o autor idealiza a imagem feminina, tanto em aspectos 

concernentes à beleza quanto ao poder financeiro que detinham.  

Lúcia, protagonista de Lucíola, é uma cortesã que mantém relacionamentos com os 

burgueses fluminenses do século XIX, mas que acaba se apaixonando por Paulo (um 

jovem que vem para a metrópole e, posteriormente, torna-se um de seus amantes) e, no 

final do romance, arrependendo-se da vida de meretrício que teve, vê na morte a 

possibilidade de cura das chagas deixadas pela prostituição, conseguindo, assim, a 

redenção de seu espírito. A personagem também é caracterizada por apresentar 

personalidade forte, uma vez que recusa qualquer gesto de controle dos seus amantes sobre 

si, colocando-se, desse modo, como sendo oposta às práticas patriarcais e machistas da 

época.  
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Dessa maneira, pelo menos em um primeiro momento, verificamos que Lúcia tem 

atitudes que vão à direção contrária às práticas feministas exercidas pelas mulheres do 

século XIX, fato pelo qual podemos deslocá-la de seu tempo. Vejamos, nas formulações a 

seguir, a recorrência dos sentidos de liberdade e autonomia femininas atribuídos pelo autor 

e assumidos pela personagem:  

 

Lúcia não admite que ninguém adquira direitos sobre ela. Façam-lhe as 
propostas mais brilhantes: sua casa é sua e somente sua; ela o recebe, 
sempre como hóspede; como dono, nunca. Na ocasião em que o senhor a 
toma por amante, ela previne-o de que reserva-se plena liberdade de 
fazer o que quiser e de deixá-lo quando lhe aprouver [...]” (ALENCAR, 

1995, p. 29, grifos nossos) 
 

 
Lúcia é uma mulher admirável, meu amigo; prima, sobretudo, pela sua 
liberdade e não aceita humilhação de seus homens.  (ALENCAR, 1995, 
p. 102 grifos nossos)  

 

Ao incidirmos nossa atenção para os recortes acima, podemos verificar que a 

formulação dessa personagem (Cunha), ao descrever Lúcia para seu amigo que acabara de 

chegar ao Rio de Janeiro, dá corpo ao discurso de Alencar, que por sua vez produz sentidos 

para a protagonista. Dessa maneira, as sequências discursivas produzem sentidos que 

jogam com a memória que se tem sobre a figura da prostituta, ou seja, de mulher livre, sem 

compromisso com os homens com os quais teve/tem relação.   

Essas relações não se estabelecem segundo uma ordem sentimental, mas partem de 

uma necessidade financeira ou por simples regozijo por parte da mulher. De todo modo, a 

meretriz, ao mercadologizar seu corpo, o faz a partir de um distanciamento do homem que 

o “aluga”, não cabendo a ele tutelá-lo ou impossibilitá-lo de que seja de outro homem.  Daí 

a preocupação que Lúcia tem por sua liberdade de ir e vir, e de não se submeter aos seus 

amantes, prestando-lhes satisfações.     

Dessa maneira, esses sentidos figuram a prostituta como aquela mulher cuja prática 

lhe possibilita ter direitos sobre si, sobre seu corpo, sobre suas atitudes, ainda que 

prostituir-se possa significar também a dominação, administração da mulher pelo homem, 

pelo menos no momento da prática sexual. A liberdade, como bem coloca a personagem, 

vai configurar com a prostituição a possibilidade do ganho de voz, da emancipação, e da 
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autonomia femininas, interditadas no século XIX, período hegemonicamente patriarcal. 

Esse efeito de sentido nos conduz à compreensão de que Alencar toma a prostituição, aqui, 

como o meio pelo qual a mulher se vale para sair da tutela do homem e para denunciar as 

práticas machistas do século XIX.    

De acordo com Orlandi (2007), a leitura de todo o texto se faz sob determinadas 

condições histórico-ideológicas e políticas, o que implica em realizar determinada leitura, 

em não outra, a partir das condições de produção e dos discursos que interpelam cada 

sujeito-leitor. Assim, não lemos hoje como leríamos na Idade Média, por exemplo. Isso 

significa que os sentidos e os modos como apreendemos o mundo estão trânsito, em fuga, 

isto é, em constante movência.  

É dessa maneira que consideramos que ler Lucíola no século XIX, período no qual 

a imagem feminina encontrava-se de todo sob a tutela da figura do homem, não seria o 

mesmo que ler a mesma obra atualmente. Na contemporaneidade, soam as vozes a favor da 

instituição do lugar da mulher, que agora, além de cuidar da casa, trabalha fora para 

conquistar cada vez mais sua autonomia, sua liberdade.     

Desse modo, os sentidos de liberdade feminina que são postos em funcionamento 

pelo discurso do autor, materializado nas práticas das personagens, produzem um efeito de 

deslocamento, de ruptura do imaginário feminino criado a partir de Lúcia, levando o 

sujeito-leitor das obras na atualidade a reverberá-la na imagem da mulher contemporânea, 

cujas maiores disjunções em relação à mulher do século XIX tem sido o ganho, cada vez 

mais recrudescido, de sua autonomia e independência acerca da figura do homem.  

É sob a possibilidade de diferentes leituras, de estar atravessado por uma 

heterogeneidade de discursos, que lemos as obras diferentemente, no século XIX e hoje. 

Esse funcionamento atesta a possibilidade do jogo significante, isto é, da capacidade que a 

língua (sob a forma de texto literário, aqui) tem de deslocar-se, emaranhar-se, falar com 

outros discursos realizados alhures, conforme nos lembra Pêcheux (2010), em um 

constante movimento de constituição dos sujeitos e dos sentidos.  

O movimento do discurso de Alencar sobre a mulher, como sugere nosso título, 

conforma, pois, em seu constante movimento, uma tessitura significante que atualiza 

processos histórico-ideológicos de legitimação de lugares sociais reservados ao segundo 
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sexo durante a história da humanidade. Vinícius de Moraes5 nos fala dos legados advindos 

dessas posições sociais, que acompanham a “tristeza de se saber mulher”, de carregar o 

fardo, a culpa, a mancha, pela corrupção do homem, da humanidade, cabendo-lhe somente 

amar, sofrer pelo seu amor e para ser só perdão.   

Há que se considerar que esse imaginário sobre a imagem feminina carrega sentidos 

há muito constituídos pelo episódio bíblico no qual Eva se torna responsável pela 

corrupção do homem, após tê-lo induzido, “seduzido” a comer o fruto proibido, o que 

maculou a imagem da mulher, legando-lhe o fardo da subservidão à figura do homem, ou 

como nos diz Lacan (1995), ao Nome do Pai6. Vejamos, então, as sequências discursivas 

abaixo que compõem parte da rede de memória sobre esse episódio:  

 
[...] em meio de dores, darás à luz filhos; o teu desejo será para o teu 
marido, e ele te governará. (GÊNESIS, 2, 18-19, grifos nossos).  
[...] deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois 
uma só carne. (GÊNESIS, 2, 21-22, grifos nossos). 
 

Chamamos atenção, a partir dos grifos acima, para a atribuição do governo da 

mulher para o marido/figura masculina, cujo dever é de se unir à governada, formando uma 

só carne, um uno, de modo que a mulher esteja, portanto, sob a tutela do sexo oposto. Essa 

memória se atualiza no discurso de Alencar, que (re)toma a narrativa bíblica ao retratar o 

momento de súplica e angústia experimento pela personagem Lúcia, ao arrepender-se da 

prática do meretrício que desenvolvera ao longo de sua vida:   

 

[...] Só vivo da vida que me dás, e me podes tirar com um sopro. Não sou 
criatura tua? Não nasci por uma parte sua? Não és meu senhor, meu 
artista, meu pai, meu criador? (ALENCAR, 1995, p. 156, grifos 
nossos) 

 
Tu, Paulo, tu podes tocar a terra sem quebrar essa coesão de nossas 
almas; porque sou uma coisa tua, uma porção do teu ser; porque te 
pertenço e te sigo fatalmente; porque na terra, como no céu, longe ou 
perto, vivo da tua vida. (ALENCAR, 1995, p. 162, grifos nossos) 

 

                                                           
5Samba da benção, composta em 1965, é a canção na qual Vinícius de Morares equipara o samba à imagem 
da mulher, afirmando que ambos só se tornam verdadeiramente belos em seu estado de amargura, ou, nas 
palavras do poeta, quando lhes são atribuímos “um bocado de tristeza”.     
6Jacques Lacan, em sua releitura a Freud, introduz o conceito “Nome do Pai” como modo de representação 

da figura masculina que, na dinâmica familiar, funciona através da Lei, do poder do Não, tutelando, portanto, 
os modos pelos quais acontecem as relações.   
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Entre nós ambos nada existe; tu me absorves em ti, somos um: em torno 
de nós só Deus que nos une [...]. (ALENCAR, 1995, p. 164, grifos 
nossos) 

 

Os grifos “meu senhor”, “meu artista”, “meu pai” e “meu criador” trazem para o 

gesto da protagonista a retomada da palavra e, portanto, dos sentidos alhures constituídos, 

fundando uma interdiscursividade entre as duas narrativas, isto é, entre o episódio bíblico e 

a obra de Alencar. Este momento, que antecede a morte da personagem, é marcado pela 

angústia em que se encontra Lúcia, que atribuiu a Paulo, ao homem que ama, à figura 

masculina, sua tutela, haja vista que ela define-se como sendo uma coisa dele, uma 

porção dele, e, portanto, a ele pertencida.  

Este funcionamento se confirma pelo rogo de Lúcia a Paulo para que ele possa 

livrá-la das trevas (a prostituição), do que lhes assombra, conduzindo-a a redenção de seu 

espírito. Assim, ao final da obra, em que Lúcia descobre que está grávida de Paulo, ela vê 

somente na morte a possibilidade de curar as chagas deixadas pela vida do meretrício, de 

luxo, de autonomia, de liberdade. A personagem não se sente digna de viver o amor 

verdadeiro, que, segundo ela, é o amor cristão, junto ao seu amado, uma vez que (se) 

condena por ter se prostituído. Há que se fazer um retorno, aqui, à memória atribuída à 

prostituição/prostituta. À mulher prostituta, segundo as atitudes da personagem, não cabe 

amar verdadeiramente, viver um amor conjugal, uma vez que já se encontra conspurcada, 

maculada, “suja”, pela venda do corpo, apartando, dessa maneira, a meretriz das mulheres 

consideradas “boas” (para casar), enquanto aquelas são vistas como “más”, “demoníacas”.  

Resta a Lúcia humilhar-se e submeter-se à figura masculina, fazendo um retorno ao 

episódio bíblico no qual Deus confere o poder ao homem sobre a mulher, uma vez que esta 

se torna criatura daquele, devendo lhe amar e respeitar, o que atesta, desse modo, a 

presença dos efeitos de sentido produzidos pelo funcionamento do discurso bíblico cristão.  

Durante este trajeto de leitura, observamos (como sugerimos em nosso título) o 

movimento constitutivo do discurso. Ao lermos um texto hoje, somo instados a interpretá-

lo de tal maneira que podemos ser deslocados para um outro lugar, para um outro 

momento. Trabalho da memória. Fuga dos sentidos. Desse modo, através do discurso de 

Alencar, foram convocadas memórias, cujos trabalhos foram corroborados pela ideologia e 

pelas condições de escrita nas quais o autor de inscreveu.  
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Observamos o deslizamento dos sentidos sobre prostituição que, através da 

personagem Lúcia, ora significou liberdade e autonomia femininas em relação à figura do 

homem, mostrando em que medida José de Alencar resgata a figura da mulher da tutela 

patriarcalista e lhe confere, através da beleza e da altivez da personagem, independência. 

Ora, por outro lado, significou uma mancha, um fardo, com a qual a personagem Lúcia 

sucumbiu à imagem do homem, atribuindo-lhe a possibilidade de resgatá-la das trevas em 

que viveu. Dessa maneira, compreendemos que é no jogo entre liberdade e subserviência, 

isto é, altivez e subjugo, que a personagem se constitui. Ou seja, o imaginário que o 

discurso alencariano produz sobre o feminino em Lucíola é marcado por uma dualidade, ou 

seja, por uma cisão sobre o sujeito-mulher.  

Desse modo, verificamos a atuação, concomitante, dos discursos da Igreja e dos 

movimentos feministas no funcionamento do texto e na determinação das atitudes das 

personagens, marcando simbolicamente o fio do discurso alencariano e filiando Lúcia à 

mulher do século XIX, pelo subjugo à figura masculina, e, ao mesmo tempo, distanciando-

a da mulher de seu tempo, sendo projetada na mulher contemporânea. Dessa maneira, é o 

interjogo entre altivez e servilismo, entre dominação e subserviência que constitui o 

imaginário de mulher inscrito no romance analisado.  
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RESUMO: Esta pesquisa propõe refletir sobre o movimento constitutivo dos sentidos do 
nome próprio da cidade de Figueirópolis D’oeste. Mobilizamos para análise do nome os 
construtos teóricos da Semântica do Acontecimento (2002, 2005), de Eduardo Guimarães. A 
partir desta pesquisa pretendemos evidenciar que o processo de nomeação não é algo 
aleatório, existe um agenciamento específico da posição sujeito que nomeia, e essas 
nomeações funcionam a partir de um memorável de enunciações já ditas.  
 
Palavras-chave: Cidade. Nome próprio. Figueirópolis d’Oeste. 

 
 

1. Introdução 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar, à luz da Semântica do Acontecimento, de 

Eduardo Guimarães (2005), como se dá a constituição do nome próprio da cidade de 

Figueirópolis d’Oeste, em outras palavras, nesta pesquisa procuramos analisar o processo 

semântico-enunciativo dos nomes dados ao território que hoje recebe o nome de Figueirópolis 

d’Oeste, cidade localizada a 406 km da capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, por 

compreender que os nomes próprios não são dados aleatoriamente, eles se dão no 

acontecimento de linguagem que tem uma determinação social e histórica.   

Eduardo Guimarães (2005, p.07), define a disciplina teórica Semântica do 

Acontecimento como “uma semântica que considera que a análise do sentido da linguagem 

deve localizar-se no estudo da enunciação, do acontecimento do dizer”.  

Nosso interesse pelos estudos do nome próprio se deu a partir do contato com a 

Semântica do Acontecimento e com as leituras de trabalhos que mobilizam essa teoria nas 

análises sobre o processo de constituição de nomes próprios, uma vez que partilhamos com 

                                                      
1 Universidade do Estado de Mato Grosso. Cáceres-MT/Brasil. E-mail: giseliveronêz@gmail.com. 
2 Universidade do Estado de Mato Grosso. Cáceres-MT/Brasil. E-mail: rodrigosantana.unemat@gmail.com. 
3 Universidade do Estado de Mato Grosso. Cáceres-MT/Brasil. E-mail: neuzazattar@gmail.com. 
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Guimarães (1992, p. 16) quando diz: “Não há como falar da história de um nome sem que se 

fale da História em que o nome se dá como nome”.  

Nesse sentido, propomos aqui, contar a história da cidade de Figueirópolis D'Oeste, 

buscando priorizar como o processo de nomeação traz o memorável do nome de cidades pelo 

viés da Semântica do Acontecimento, marcado por determinações sócio-históricas da época 

em que o nome se deu. 

 

2. Territorialidade e cidade  

 

Inicialmente, faremos uma reflexão sobre o conceito de “territorialidade” e “cidade”, 

a partir dos estudos de teóricos de diversas áreas. Para compreender os sentidos de uma 

cidade, podemos pensá-la pela relação de sentidos de territorialidade. Nessa perspectiva, o 

nome “território” funciona de modo diferente do de “cidade”. Não por acaso, Orlandi (2004) 

diz que cidade e território são solidários, porém, fica claro que não possuem o mesmo 

significado. 

É interessante dizer que quando falamos de território e territorialidade (na 

constituição da cidade contemporânea), falamos a partir dos estudos desenvolvidos por 

Orlandi (2011). Conforme a autora, “territorialidade” é um 

 
espaço, como temos afirmado, material, parte das condições de produção dos 
sentidos que aí se constituem, se formulam e circulam. Espaço histórico e 
simbólico. Espaço de interpretação. Nesse caso, o que refere “território”, 
espaço institucionalizado, nomeado pelo poder do Estado. Que faz unidade e 
demanda identidade. Espaço significado politicamente e que, por isso, 
inscreve o processo de identidade no discurso institucional do Estado [...]. 
(ORLANDI, 2011, p. 20). 

 

Na perspectiva da Análise do Discurso, a territorialidade significa espaço histórico e 

simbólico, portanto, espaço de significação, interpretação e de identidade.  Discursivamente 

Orlandi diz que o território/territorialidade também é um espaço de representação política que 

registra a relação de poder de um Estado.  

A cidade, para Baldini (2011, p. 57), significa: 

 
um corpo imaginariamente construído, com seus limites, seus “de dentro” 
(cidadãos) e seus “de fora” (marginais), suas duplas articulações de sentido 
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(a cidade como o oposto do campo, a cidade como o todo político-
administrativo); de qualquer modo, como todo corpo, é necessário traçar um 
fim e um começo, um dentro do corpo e um fora do corpo, um público e um 
privado, lugares de identificação. (Idem).  

 

Baldini traz na citação acima a relação de contraste que existe quando se fala sobre 

cidade. A dupla articulação de sentidos se dá no momento em que a cidade, em concordância 

com Orlandi, é o oposto de campo, mas quando se trata do aspecto político-administrativo 

esse limite não existe. Administrativamente falando, cidade e campo fazem parte de um 

mesmo território, que é o município. Assim, torna-se necessário traçar limites que definem e 

individualizam os lugares de identificação, fazendo com que cada espaço, com suas divisas e 

características, (se) signifique. 

 

3. As políticas e as propagandas das terras no sudoeste de Mato Grosso 

 

Pensando esses conceitos, vamos rememorar os acontecimentos sociais e históricos 

que deram origem à fundação do município de Figueirópolis d’Oeste. Para se chegar à 

constituição da cidade de Figueirópolis d’Oeste, a tomada de posse do “território” deu-se a 

partir dos programas de incentivo à colonização no estado de Mato Grosso, com subsídios dos 

governos estadual e federal. Esses governos, com o intuito de povoar e urbanizar a região 

oeste do estado de Mato Grosso, no século XX, formulam e  executam estratégias para 

incentivar a migração. Nos anos 40, instaura-se o movimento Marcha para o Oeste, cujo 

efeito de ocupação pouco atinge a faixa de fronteira Brasil/Bolívia. O movimento migratório 

para a região ganhou forças mais significativas a partir das políticas governamentais 

materializadas em discursos sobre a oferta de terras “férteis devolvidas”, somadas aos 

discursos sobre as riquezas naturais. 

A Marcha para o Oeste caracterizou-se como proposta de promover o 

desenvolvimento e o progresso do país, que enfrentava crise política e econômica, através da 

ocupação de regiões como o Centro-Oeste. O governo visava a ampliar os núcleos 

habitacionais já existentes nessa região e aproveitar melhor os recursos praticamente 

inexplorados dentro das próprias fronteiras políticas. De acordo com Picoli (2005, p.32-33), 
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Em 1937, período que antecede ao início da II Guerra Mundial, o governo 
brasileiro, devido às várias crises no país, organizou a chamada “Marcha 
para o Oeste”, no período em que Getúlio Vargas era o presidente da 
República. Esta estratégia deslocou um grande contingente de pessoas para a 
região em busca de terra e trabalho, tanto no extrativismo como na 
agropecuária. 

 

No início dos anos 60, foi construída a ponte Marechal Rondon sobre o Rio Paraguai, 

em Cáceres-MT, que facilitou a expansão em direção ao sudoeste do Estado. A chegada de 

uma nova leva migratória, causada pelo desenvolvimento agrícola que projetou polo de 

produção no Estado e no país, mudou o perfil de Cáceres, cuja ligação com a capital Cuiabá 

foi se intensificando à medida que melhoravam as condições da estrada ligando as duas 

cidades. É nesse período que ocorre a emancipação de novos núcleos urbanos como 

Figueirópolis d’Oeste. 

No contexto histórico da região oeste de Mato Grosso, a família Figueiredo liderou o 

movimento de organização pública local, tendo à frente o desbravador José Joaquim de 

Azevedo Figueiredo.  A grande fazenda, que deu origem ao núcleo urbano de Figueirópolis, 

chamava-se “Figueira Branca”, lugar escolhido pelo Sr. Figueiredo para se estabelecer com a 

sua família, possibilitando que outras famílias viessem, inicialmente, para trabalhar em sua 

fazenda, posteriormente na olaria que ele construiu tempos depois. Como o número de 

famílias foi aumentando, o Sr. Figueiredo começou a lotear a fazenda e vender para as 

famílias que ali estavam. 
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Figura 1 - Acervo da Câmara dos vereadores de Figueirópolis d’Oeste.4 

 

Segundo antigos moradores da cidade, a vinda da família Figueiredo para Mato 

Grosso foi determinante no processo de ocupação, colonização e povoação da localidade. O 

processo de desmembramento teve como intermediador com Governo do Estado o 

representante político da região à época, que determinado por interesses relacionados ao 

poder, lutou jurídico e administrativamente para que o território de Figueirópolis se tornasse 

independente, ou seja, passaria da condição de distrito para a de município, de modo a se 

instituir como uma divisão territorial do Estado de Mato Grosso com autonomia 

administrativa, isto é, o município passaria a ter governo e leis próprias, gerando, assim, a 

cidade sede. Orlandi (1999, p.10), sobre os sentidos da palavra “cidade”, diz que este espaço 

“pode ainda significar sede de um Governo, Estado, Cidade, Pátria, onde os sentidos do 

político se assentam na especificação empírica de suas representações”. 

Ao fundamentar esta pesquisa nos pressupostos teórico-metodológicos da Semântica 

do Acontecimento, nos inscrevemos num campo em que o sentido se produz na enunciação, 

                                                      
4 José Joaquim de Azevedo Figueiredo foi o primeiro prefeito do município de Figueirópolis d’Oeste, e o 
administrou por oito anos, no primeiro mandato de 1986 a 1989,  e no segundo,  de 1994 a 1997. 
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no acontecimento do dizer. Ou seja, na construção deste trabalho vamos postular a língua 

enquanto espessura material e histórica, por compreender que a língua funciona afetada pela 

presença do interdiscurso, ou seja, a enunciação se constitui no funcionamento da língua 

afetada pela exterioridade.  

 

4. Um estudo sobre o nome próprio 
 

Na disciplina teórica Semântica do Acontecimento, Eduardo Guimarães (2002, 2005) 

diz que ao nome próprio atribui-se significado no processo enunciativo em que se dá o nome. 

Segundo Guimarães (2003, p. 21), nomear “é dar existência histórica” a algo, a 

alguém, nessa perspectiva, pensando a análise sobre a constituição do nome próprio da cidade 

de Figueirópolis d’Oeste, podemos dizer que a enunciação que nomeia é exposta ao 

memorável, e atribuir sentidos é  dar existência histórica ao nome. Pensar o nome somente 

como forma de classificar algo é não dar importância aos aspectos histórico-sociais que 

determinam o nome e que contribuem para a história do próprio nome.  

Guimarães trabalha o nome próprio em Semântica do Acontecimento a partir de quatro 

aspectos. Quanto ao primeiro, ele diz que o ato de nomear uma pessoa é dado do lugar da 

paternidade. Ou seja, na sociedade brasileira, por exigência jurídica, cabe ao pai o ato de 

registrar/ nomear seu filho. Guimarães (2005, p. 36) diz que “o ato de nomear é identificar um 

indivíduo biologicamente para o Estado e como sujeito para a sociedade, de modo que o nome 

passa a ser um elemento de identificação social e jurídica”. 

O segundo aspecto demonstra que o nome não é uma escolha, “Sua “origem” não é 

nem o locutor-pai (lugar social) nem o enunciador-individual (lugar de dizer)” (Idem, p.36), 

isto é, o sujeito que nomeia está agenciado a nomear de uma forma e não de outra, pois as 

nomeações funcionam a partir de um memorável de enunciações já ditas. Alguns nomes são 

mais utilizados pela sociedade, por exemplo, o autor traz o nome Bruno, no momento 

caracterizado como contemporâneo. O semanticista explica que “este acontecimento de 

nomear recorta como memoráveis os nomes disponíveis como contemporâneos, próprios de 

sua época”.  
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Ainda pensando o nome, Guimarães (2005, p. 37) diz que “O processo enunciativo da 

nomeação pode, então, envolver lugares de dizer diferentes, o que diz respeito ao fato de que 

uma enunciação que nomeia pode estar citando enunciações diversas”. 

Em relação ao terceiro aspecto,  temos a alteração do nome durante o processo  da 

vida social do indivíduo. Por exemplo, o nome de Antônio Cândido de Melo e Souza que, em 

certo momento, é apenas nomeado como Antônio Cândido. Esse modo de nomear, segundo 

Guimarães(Idem, p.38), “são outros lugares de enunciação que renomeiam o que se nomeou 

do lugar do pai”. 

Por fim, temos o quarto aspecto, o processo de nomeação dado da posição do 

indivíduo na sociedade, muito utilizado no exército (cargos militares). Por exemplo, quando 

uma pessoa de nome Joaquim Costa, ao alistar-se na corporação militar, pode receber o nome 

de Joaquim ou Costa, através do qual passa a ser identificado no espaço da corporação.  

 Guimarães (2005, p.40) diz que esse processo de corporação militar  

 

pode-se encontrar em outras instituições, é uma intervenção de uma posição 
que funciona no centro do imaginário de que há um Locutor que por si 
nomeia, que diz que um nome (este) é para uma pessoa (esta). Ou seja, de 
que o Locutor é uno e não é afetado pela divisão sócio-histórica do dizer. 
 

5. Análise: Memorável do Acontecimento 
 

A cidade de Figueirópolis d’Oeste carrega sentidos que foram determinantes para 

sua história. Ou seja, as enunciações das leis que nomearam o Distrito Figueirópolis e o 

renomearam de Figueirópolis d’Oeste são determinadas por uma história de nomes que se 

repetem para diversas cidades.  

A primeira nomeação das terras que dariam origem ao hoje município de 

Figueirópolis d’Oeste foi Figueira Branca, retoma o memorável do discurso da flora pela 

presença das figueiras brancas nativas nas terras de propriedade da família Figueiredo.  Nesse 

sentido, a nomeação da fazenda seria dada por um processo metonímico de nomeação, ou 

seja, a nomeação é dada a partir de suas características naturais como o grande número de 

árvores dessa espécie, que em determinada estação ficavam floridas. 

 O nome Figueirópolis dado ao Distrito traz o memorável do nome da fazenda 

Figueira Branca e que, pela formação da palavra – Figueira + polis – atribui o nome ao do 
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fundador Figueiredo, de modo que muitos moradores da localidade, quando perguntados 

sobre a origem desse nome, rapidamente o atribuem ao fundador José Figueiredo.  

Com relação à renomeação Figueirópolis d’Oeste dada ao município, o locativo 

d’Oeste rememora a Marcha para o Oeste, e a enunciação da lei que o renomeou inclui 

enunciações de fatos históricos que determinaram a criação de novas cidades no oeste mato-

grossense. 

Em Semântica do Acontecimento, Guimarães (2005, p. 42) diz que o nome 

 

recorta o memorável que, enquanto passado próprio da temporalidade do 
acontecimento, relaciona um nome a uma pessoa. Não é o sujeito que 
nomeia, ou refere, nem a expressão, mas o acontecimento, porque ele 
constitui seu próprio passado. A unicidade do nome próprio de pessoa é uma 
construção da disparidade que acompanha seu funcionamento. O que ele 
refere hoje é o que uma nomeação passada nomeou [...]. O que ele significa 
numa dada enunciação (com sua temporalidade) é toda sua história de 
nomeações, rememorações, e referências realizadas (com suas 
temporalidades próprias).  

 

Como vimos, o memorável no acontecimento dos nomes dados à cidade de 

Figueirópolis d’Oeste tem uma determinação histórica e da flora existente no local que se 

repete em nomes de outros distritos e municípios. 

Particularmente na renomeação Figueirópolis d’Oeste, o locativo pode estar ligado à 

história da Marcha para o Oeste, como também à distinção de cidades pela localização 

geográfica, considerando que a região, onde se situa o município em estudo, foi colonizada e 

povoada principalmente por migrantes do interior de São Paulo.  

 

6. Considerações finais 

 

A nomeação de cidades é um processo que não cessa, pois ao longo do tempo as 

renomeações mostraram que o processo de constituição do nome de Figueirópolis d'Oeste 

segue retomando, repetindo, silenciando e possibilitando novos sentidos. Esses 

acontecimentos foram importantes para mostrar que o nome não é dado de forma aleatória, 

mas existe um processo de acontecimentos que dão sentidos a esses nomes. 
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Com relação a essas questões, queremos destacar que no percurso deste estudo do 

nome próprio da cidade de Figueirópolis d’Oeste, tivemos a oportunidade de conhecer e 

tomar o nome da cidade como objeto para nosso estudo. Assim quando Zattar (2012, p. 147) 

diz que: “precisamos buscar e descontruir o que está evidente na linguagem, o que nos parece 

transparente, através dos múltiplos sentidos que se nos apresenta”, podemos dizer que ao 

tomar a linguagem como elemento fundamental para este trabalho, estamos buscando 

incessantemente interpretar os sentidos que ela nos disponibiliza.  

Contudo, não buscamos descontruir ou reformular o pensamento a respeito da 

constituição do nome da cidade, mas sim apresentar uma nova intepretação. Deste modo, 

esperamos que este estudo contribua de uma forma especial para os leitores e pesquisadores 

que toma a linguagem como mediadora das relações linguístico-históricas e sociais.  

Concordamos com Orlandi (2011, p. 103) quando diz que “Em uma história, há muitas 

e, portanto, há sentidos que não confinam, mas que partem em muitas e variadas direções. 

Não são diferentes versões de uma história: são os diferentes sentidos de muitas histórias 

possíveis”. Considerando que os sentidos do nome estão em constante movimento nas teias 

dos diferentes dizeres, podemos dizer que este tema não se fecha, ao contrário, mantém-se em 

aberto para outras interpretações possíveis. 
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SAÍMOS DO FACEBOOK: UMA ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES NO BRASIL 
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RESUMO: Norteada pela teoria da complexidade/caos, esta pesquisa tem por objetivo 
analisar os níveis de complexidade das manifestações iniciadas no dia 06 de junho de 2013, a 
partir da observação de um cartaz visualizado em meio às manifestações intitulado Saímos do 
facebook. Procuramos identificar as características que permitem compreender e assimilar os 
conceitos da teoria citada acima com os contextos instituídos pelo referido cartaz. 
Observaremos os perfis/páginas do facebook que dinamizaram as manifestações nas redes 
sociais através da criação dos eventos, publicações e a articulação dos compartilhamentos 
específicos que deram visibilidade ao ciclo de manifestações pelo Brasil. 
 
Palavras-chave: Facebook. Complexidade. Caos. 
 
 
1. Rede social: algumas conceitualizações 

 
Rede social é uma expressão bem massificada e constitutiva da sociedade 

contemporânea, em virtude das tecnologias digitais da informação e da comunicação 

atualmente disponíveis no contexto da internet. No entanto, torna-se preciso observar que a 

ideia de rede social antecede a internet. Rede social, como o próprio nome indica, significa 

pessoas e interação social. Logo, configura-se rede social todos os sistemas que integram os 

seres humanos nas mais diferentes práticas sociais das comunidades em que se inscrevem, 

desde há milhares de anos. 

Conforme apontam Duarte e Frei (2008), uma rede social é uma estrutura social 

composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que 

partilham valores e objetivos comuns. Uma das características fundamentais na definição das 

redes é a sua abertura e porosidade, pois isto pode possibilitar relacionamentos horizontais e 
                                                 
1 Acadêmico do curso de Licenciatura em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). 
Cáceres-MT/Brasil. E-mail: rodrigosantana.unemat@gmail.com 
2 Acadêmica do curso de Licenciatura em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). 
Cáceres-MT/Brasil. E-mail: rodrigosantana.unemat@gmail.com 
3 Professor Titular do curso de Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Cáceres-
MT/Brasil. E-mail: ollule4@yahoo.com 
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não hierárquicos entre os participantes. As redes sociais, não são, portanto, apenas uma forma 

de estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na 

habilidade de se fazer e desfazer rapidamente. Sobre isto, Bernardo (2011,p. 03), diz o 

seguinte:  

 

A ideia de rede social começou a ser usada há cerca de um século atrás para 
designar um conjunto complexo de relações entre membros de um sistema 
social em diferentes dimensões, desde a interpessoal à internacional.  

 

O termo rede social passou a ser sistematicamente usado na década de 50 para mostrar 

os laços sociais, incorporando os conceitos tradicionalmente usados, quer pela sociedade, quer 

pelos cientistas sociais: grupos bem definidos (ex.: tribos, famílias) e categorias sociais (ex.: 

gênero, grupo étnico). Na estrutura das redes sociais, os atores sociais se caracterizam mais 

pelas suas relações do que pelos seus atributos (gênero, idade, classe social). Estas relações 

têm uma densidade variável, pois a distância que separa dois atores é maior ou menor e 

alguns atores podem ocupar posições mais centrais que outros. Este fenômeno é explicado por 

alguns teóricos que apontam a existência de laços fortes e fracos, em que se encontram os 

atores que não podem comunicar entre si, a não ser por intermédio de um terceiro 

(FREEMAN, 2006). 

Para Bernardo (2011), um ponto em comum dentre os diversos tipos de redes sociais é 

o compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de 

objetivos comuns. A intensificação da formação das redes sociais reflete um processo de 

fortalecimento da sociedade civil em um contexto de maior participação democrática e 

mobilização social, ou seja, as redes sociais consistem na aglomeração de pessoas com 

objetivos parecidos, mas que podem destoar de certos aspectos, o que pode gerar certas 

turbulências e desconfortos por parte de alguns do ou por todos que se insere em uma mesma 

rede social.  

O termo rede social, no contexto eletrônico (virtual ou on-line), é utilizado para 

descrever um grupo de pessoas que interage através de qualquer mídia de comunicação. Boyd 

e Ellison (2007) destacam que a rede social é definida como um serviço baseado na internet, 

que permite aos indivíduos construir um perfil público ou semi-público, dentro de um sistema 

delimitado, articular uma lista de outros usuários com quem compartilham a conexão, ver e 
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recorrer a sua lista de conexões e as outras que estejam dentro do sistema. A natureza e a 

nomenclatura dessas conexões podem variar de um lugar a outro. 

As redes sociais digitais são ambientes dinâmicos, com participação na produção e 

veiculação de informação, de incentivo a participação e assim como em ambientes não 

virtuais, tais redes também podem ter momentos de conflitos e lutas de interesse. Para Rocha 

(2005), as redes sociais são sistemas abertos, e em construção permanente, possuindo como 

característica principal a grande capacidade de comunicação e transmissão de informações em 

redes dinâmicas. 

A ideia de rede emerge na sociedade contemporânea como uma nova forma de 

relação, comunicação e organização, conectando diferentes elementos numa teia, pois as 

necessidades vão se adaptando. Atualmente o mundo passa por um processo de transição, 

porque ainda restam os resquícios de um tradicionalismo que não aceita as inovações 

tecnológicas, como por exemplo, o uso das redes sociais como mecanismo de comunicação e, 

mais ainda, de transformação social. Essas necessidades vão surgindo porque a tecnologia, em 

especial a internet, avança cada vez mais e a ideia de rede é o que liga tudo e todos ao mesmo 

tempo, como podemos verificar, por exemplo, em rede de computadores. 

Para Rocha (2005, p.1) uma rede nos dá a noção de auto-organização, que: 

 

[...] interligados entre si, permitem a união, a comutação, a troca, a 
transformação. Estar em rede é uma das condições de possibilidade de nossa 
convivência neste mundo, dada a necessidade da contínua constituição de 
grupos comuns em limitados espaços e simultâneos tempos. 

 

De acordo com Machado (2005), as redes sociais são softwares com suas ferramentas 

voltadas para a criação de comunidades virtuais, o sujeito, a associação ou a organização, dará 

o impulso inicial para a constituição de determinados grupos compreendidos em um sistema 

de nodos e elos em movimento.  

Dessa forma, Silva (2008) argumenta que as redes sociais online são inerentemente 

redes complexas e dinâmicas, uma vez que sua estrutura está em constante mutação, em 

função das interações entre suas partes e, nesse processo, tanto pode se modificar quanto 

modificar o todo em que as partes se encontram inseridas, possibilitando assim, a emergência 

de novos estados organizacionais no sistema. 
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Em outros termos, as redes sociais digitais nasceram para integrar membros e dar 

visibilidade a interesses e ideologias ligadas pela relevância de um determinado assunto e 

para proporcionar integração e interatividade através de comunicação e compartilhamento de 

conteúdo. O Homem é um ser social por natureza e tem a necessidade de se comunicar 

socialmente e conviver em uma sociedade organizada através de regras e hierarquias. Não 

sabemos o futuro da sociedade, mas o futuro da comunicação, sem dúvida está nas redes 

sociais (HP, 2010)4.  

As redes sociais online mais conhecidas são: Orkut, Fotolog, Flickr, Facebook, 

MySpace, Twitter, Plurk e Instagram. Dentre essas, a que mais se destaca, em termos de 

número de usuários é o Facebook. 

 

2. Facebook 

 

De acordo com Recuero (2009) o Facebook (originalmente, the facebook) foi um 

sistema criado pelo americano Mark Zuckerberg enquanto este era aluno de Harvard. A ideia 

era focar em alunos que estavam saindo do secundário (High School, nos Estados Unidos) e 

aqueles que estavam entrando na universidade. Lançado em 2004, o Facebook é hoje um dos 

sistemas com maior base de usuários no mundo, não tão localizado quanto outros, como o 

Orkut no Brasil, por exemplo, antes do surgimento do Facebook. 

O foco inicial do Facebook era criar uma rede de contatos em um momento crucial da 

vida de um jovem universitário: o momento em que este sai da escola e vai para a 

universidade, o que, nos Estados Unidos, quase sempre representa uma mudança de cidade e 

um espectro novo de relações sociais. O sistema, no entanto, era focado em escolas e colégios 

e, para entrar nele, era preciso ser membro de alguma das instituições reconhecidas. De 

acordo com Boyd & Ellison (2007) Começou apenas disponível para os alunos de Harvard em 

2004 e posteriormente foi aberto para escolas secundárias em 2005. 

O Facebook funciona através de perfis e comunidades. Em cada perfil, é possível 

acrescentar módulos de aplicativos (jogos, ferramentas, etc.). O sistema é muitas vezes 

percebido como mais privado que outros sites de redes sociais, pois apenas usuários que 

                                                 
4 Informação extraída do site da empresa HP, disponível em: http://h30458.www3.hp.com/br/ptb/smb/ 
941786.html. Acesso dia 26/09/2013. 
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fazem parte da mesma rede podem ver o perfil uns dos outros. Outra inovação significativa do 

Facebook foi o fato de permitir que usuários pudessem criar aplicativos para o sistema. O uso 

de aplicativos é hoje uma das formas de personalizar um pouco mais os perfis (Boyd & 

Ellison, 2007). 

Após essas conceitualizações de redes sociais e algumas considerações sobre o 

Facebook, na seção que segue, tomaremos para análise e reflexões a dinâmica e a importância 

do Facebook, como dinamizador da turbulência e bifurcações que se realizaram no contexto 

das infovias e nas ruas do país. Em outros termos, procuraremos refletir a natureza contígua 

entre rede social do mundo físico e a rede social do mundo digital, não como algo separado, 

mas sim, como uma grande rede de interconexões contíguas e propícias para a emergência da 

das vozes das massas que abalaram e afetaram historicamente o Brasil. 

 

3. Saímos do facebook 

 

As manifestações no país tiveram início com aumento dos preços das passagens de 

ônibus em São Paulo, ou seja, o aumento de 0,20 de centavos de reais que elevava o preço das 

passagens, de 3,00 para 3,20 reais, assim o valor de 0,20 centavos foi a condição inicial para a 

emergência das mais diferentes manifestações políticas em todos os cantos do país.  

Nas manifestações ocorridas em São Paulo, no dia 16 de junho de 2013, a exemplo do 

que se verificou em outras manifestações pelo país, os protestos eram feitos em papel, como 

podemos verificar na foto abaixo:  

 

 
Figura 1 - Fonte: Google imagens 

 



 
 

1505 

Em meio à profusão de cartazes, um nos chamou a atenção. Trata-se do cartaz Saímos 

do Facebook, como é possível de se verificar na imagem abaixo.  

 

 
Figura 2 - Fonte: Google imagens 

 

A frase do cartaz Saímos do Facebook é emblemática, pois dá visibilidade a uma série 

de interpretações relacionadas direta e indiretamente com as questões contemporâneas, 

particularmente as decorrentes das tecnologias digitais, como, por exemplo, as redes sociais 

eletrônicas. Em outros termos, todas as manifestações que se materializavam através dos 

milhares de perfis do Facebook e que percorriam as infovias da internet, estendem-se, então, 

às vias públicas, às ruas, às avenidas, às calçadas, enfim, às cidades, para retornarem 

novamente para o contexto eletrônico. É como se existisse uma grande via contígua entre o 

virtual e o real para, novamente, fluir do real para o virtual para a mobilidade de vozes dos 

manifestantes. É uma via, enquanto espaço social, feita de asfalto, pedras, concreto, terra e de 

bits em que a linguagem se molda e se materializa em todas as suas possibilidades plásticas, 

com vistas a produção de sentidos, através de imagens, vídeos mensagens escritas, mas 

também em papéis, panos, plásticos, etc.  

Na frase Saímos do Facebook, a palavra saímos é derivada do verbo regular sair e 

expressa o tempo presente e o pretérito perfeito do modo indicativo para a primeira pessoa do 

plural (nós). Sair, conforme os dicionários, apresenta uma série de significados. Dentre eles 

destacamos os seguintes:  

 

1. Passar do interior para o exterior; 2. Deixar um local, uma morada, um 
pouso e seus ocupantes; conhecer pessoas, entreter-se; 3 manter 
relacionamento de companheirismo, amoroso ou erótico (com); frequentar-
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se, ver-se; 4 passar para o outro lado de (algo), por cima ou através de; 
atravessar, cruzar; 5 ir para fora de (falando de coisas); 6. Fazer-se visível 
na totalidade ou parcialmente; 7 deixar o lugar em que se está, com 
destino determinado ou não; 8. Aparecer ou pôr-se diante de alguém, para 
enfrentá-lo ou embaraçá-lo; 9 deixar de estar em determinado lugar, em 
certo estado, deixar de fazer tal coisa etc.; 10. Deixar (o lugar onde se 
estava); 11. Ir para fora do seu lugar precípuo ou do que o continha (falando 
de coisas que devem ali se manter); 12. Encontrar-se em (determinado 
estado ou condição) depois de (determinada experiência); 13. Começar um 
novo período ou uma nova época; mudar de estado ou posição; 14. 
Transcorrer (como um todo); decorrer, desenrolar-se, desenvolver-se. 
(Grifos nossos) 

 

Todos os significados de sair remetem a uma dinâmica de movência de um espaço 

para o outro. Por outro lado, chama a atenção também para a acepção que remete a uma 

posição-sujeito de resistência, como se pode verificar em X, Y, ETC.  

Outro aspecto expresso na frase Saímos do Facebook diz respeito a estratégia 

linguística utilizada pelo autor desconhecido da frase, ao sublinhar a palavra Facebook. 

Podemos afirmar que não se trata de uma alegoria do cartaz, mas sim uma ação para chamar a 

atenção dos leitores para algo que se quer enfatizar, acentuar, enfim, conferir uma inflexão 

especial da voz marcada no escrito. Ou seja, o autor quer deixar explicito e de forma 

inequívoca o lugar de onde saíram para tomar as ruas: do Facebook, enquanto rede social 

virtual.  

É uma dinâmica que permite também pensarmos na desconstrução de um 

entendimento equivocado de que as pessoas por trás de seus computadores, tablets, 

smartphones e dentro da internet, os nativos e imigrantes digitais, como denomina Prensky 

(2001), são pessoas alienadas da realidade das coisas do mundo físico. Na verdade estavam e 

estão na interface do mundo real. Movem com desenvoltura entre os dois mundos que 

conformam a realidade contemporânea. 

As dinâmicas relacionadas às manifestações de julho de 2013, como é o caso aqui 

tratado, sejam elas virtuais ou reais, conformaram um sistema altamente complexo, não-

linear, aberto, imprevisível, sensível às condições iniciais, bifurcativos e adaptativos.  

Conforme aponta Pigott (2012, p. 353), reverberando o entendimento de outros 

estudiosos da complexidade, diz:  
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[…] complex systems are complex in that they consist of “multiple 
interactions between many different components” (Rind, 1999, p. 105), each 
variable being a more or less significant player in an interconnected web of 
interacting influences. They are nonlinear in the sense that a perturbation to 
the system may cause a disproportionately significant effect, a proportionate 
effect, or a disproportionately insignificant effect.5 

 

Nesta direção, é interessante para esta reflexão tomarmos a dinâmica das 

manifestações à luz da Teoria do Caos, por se tratar em suas partes e em seu todo social, de 

um sistema marcado por dinâmicas imprevisíveis por apresentarem hipersensibilidade às 

condições iniciais (LORENZ, 1996). Em outros termos, os sistemas são tipificados como 

caóticos, quando se torna impossível prever o futuro do comportamento deste sistema, pois 

pequenas perturbações vão afetando a estabilidade ou o equilíbrio previsível de longo prazo. 

Em síntese, são sistemas relativamente simples que podem dar origem a fenômenos altamente 

complexos. São sistemas que têm comportamento inverso aos tidos como perfeitamente 

regulares. Ou seja, sistemas que permitem saber com exatidão seus comportamentos, 

independentemente do tempo de verificação. Um exemplo deste sistema pode ser 

compreendido com base na mecânica celeste, em que as trajetórias dos planetas e de outros 

astros se fazem ao redor do sol, há bilhões de anos. É uma dinâmica que se explica com uma 

lei muito simples elaborada por Isaac Newton (1642-1727): a lei da gravitação. Os 

denominados sistemas caóticos descritos pela ciência, tornaram-se popularmente conhecidos a 

partir do Efeito Borboleta6 (GLEICK, 1989).  

Nesta direção, tomaremos algumas categorias do caos/complexidade para tentar 

explicar, dar visibilidade e compreender a dinâmica das manifestações sociais no Brasil. Qual 

foi ou quais foram as condições iniciais que abalaram o país em junho de 2013? Embora 

saibamos de alguns eventos que ganharam visibilidade no cenário brasileiro e do mundo, não 

é fácil determinar o início exato deste movimento, pois teríamos, provavelmente, de 

considerarmos variáveis fatores predecessores que nos escapam por envolver variadas 

                                                 
5 Sistemas complexos são complexos porque consistem em "múltiplas interações entre muitos componentes 
diferentes" (Rind, 1999, p. 105), cada variável é um jogador mais ou menos significativo em uma rede 
interconectada de influências interativas. Eles são não-lineares no sentido de que uma perturbação do sistema 
pode causar um efeito significativo desproporcional, um efeito proporcional ou um efeito de forma 
desproporcional e insignificativa. (Todas as traduções são de minha autoria) 
6 “O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear um tornado no Texas” 
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questões, como por exemplo, sociais, políticas, econômicas, ideológicas, psicológicas, 

mercadológicas, etc.  

No entanto, para efeito de produção deste artigo, tomaremos para análise quatro 

conceitos da teoria do caos, sendo eles, Condições iniciais, atratores estranhos, bifurcações e 

fractais. Consideraremos, portanto o valor monetário de R$ 0,20 (vinte centavos), uma vez 

que foi exatamente este valor que, em certa medida, desencadeou todas as manifestações no 

país, pois R$ 0,20 referem-se ao acréscimo nos preços das passagens de ônibus cobradas em 

São Paulo, já que elevava o valor de R$ 3,00 para 3,20 reais. Em outros termos, eram 

questões de natureza política e mercadológica e que afetava o social, ou seja, os usuários dos 

ônibus, em sua grande maioria, trabalhadores e estudantes. Se tomarmos os conceitos 

estabelecidos pela Teoria do Caos, podemos dizer que os 20 centavos de reais se 

configuraram nas condições iniciais para a emergência da maior manifestação histórica e 

geográfica da história do Brasil.  

 

 
Figura 3 - Fonte: Google imagens 

 

A questão que se coloca, norteado pelo interesse em ter as reivindicações atendidas 

levaram ao início de um ciclo de compartilhamentos em números elevadíssimos de modo que 

grande parte da população do país entrou em contato com essas informações e, movidos pela 

proposta de mudanças, compartilharam essas informações, criaram outras e continuaram um 

ciclo de compartilhamentos. Isso ganhou tamanha proporção que, dentro de poucos dias, 
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noticiavam-se protestos em todas as capitais do Brasil. Temos aqui (no aumento dos 0,20 

centavos) as condições inicias do que se convencionou chamar de manifestações de junho7. 

Conforme aponta Silva (2008), o atrator estranho diz respeito a um ponto, curva ou 

superfície do espaço de fase (construção matemática conceitual onde cada dimensão 

corresponde a uma variável do sistema) para onde todas as trajetórias do sistema são 

conduzidas. Pensando assim, vê-se que nas manifestações, os atratores estranhos são as 

ideologias, pois é ao redor delas que giram todos os protestos. Nessa direção, o site Causa 

Brasil (http://www.causabrasil.com.br/) trabalha com um software que varre o Facebook e o 

Twitter em busca de informações a respeito do que se fala no contexto virtual. A figura ao 

lado mostra dados do dia 16/06/2013:  

 

 
Figura 4 - Fonte site Causa Brasil 

 

De cor laranja temos o preço das passagens como tema mais comentado no facebook, 

com 22,27% das menções. De cor azul o tema democracia gera 16,6% das postagens no 

facebook e em terceiro lugar temos a postura da polícia, com 11,52% das menções. Essas são 

as principais ideologias que marcaram as manifestações.  

Esses atratores é que mobilizam os indivíduos, ou seja, como se trata de um sistema 

aberto não-linear, imprevisível e caótico, notamos que cada indivíduo que visualizando em 

seu mural uma postagem a qual se identificava, naturalmente compartilhava e 

consequentemente marcavam-se os pontos de mobilização nas ruas. Dessa forma os atratores 

estranhos geram uma turbulência, pois convidam os perfis públicos a se tornarem personagens 
                                                 
7 Termo utilizado pelo jornalista do jornal online Carta capital. Disponível em: 
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/201cforam-as-manifestacoes-de-junho-que-nos-deram-coragem201d-
7601.html 
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reais dentro dos protestos nas ruas. Isso acaba gerando uma ordem interna na rede social, pois 

cada indivíduo contribui para o aumento de pessoas a terem contato com as informações 

compartilhadas na rede, porém de acordo com Colom (2004), o resultado da ordem interna é o 

caos do conjunto que se auto-organiza em formas ordenadas e que rapidamente se desordena 

para formar outras ordens, às quais, sucessivamente, se seguirão novas desordens 

propiciadoras de outras novas ordens.  

Quando temos uma postagem realizada por determinado perfil em seu mural, um 

número x de outros perfis que tem acesso a ele recebem essa postagem em seu feed de 

notícias imediatamente. No momento que há o compartilhamento desta postagem por outro 

perfil, naturalmente o número de pessoas que tem acesso a esse conteúdo se multiplica de 

acordo com as variáveis. Essas variáveis são o número de amigos que tem cada perfil. Nessa 

situação identificamos as Bifurcações, que conforme aponta Colom (2004), ocorrem no 

instante em que um microfenômeno (por exemplo, um ruído) se repete de tal forma que chega 

a alcançar grandes magnitudes, fazendo com que o sistema mude o seu rumo evolutivo 

(nascimento da bifurcação). Dessa forma, segue o autor, a bifurcação se caracteriza como um 

processo de realimentação positiva, permitindo supor que a origem dos estados caóticos pode, 

mais tarde, adaptar-se a situações mais equilibradas (estabilizadas), em função da 

realimentação negativa que diminui ou subtrai as diferenças.  

A relação do conceito de Bifurcações com as manifestações está exatamente nos 

compartilhamentos. Podemos tomar como exemplo as informações citadas acima e que 

constam na figura 4 do site causa Brasil. Cada informação que é lançada na rede por um perfil 

público no Facebook é acessada pelo número de amigos que esse perfil possui. As bifurcações 

ocorrem no momento em que há o compartilhamento de postagens. A imagem a seguir mostra 

o funcionamento das bifurcações nas manifestações. 
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Figura 5 – gráfico ilustrativo 

 

Briggs e Peat (1994) dizem que cada decisão tomada em um determinado momento da 

ramificação implica a ampliação de algo pequeno (microfenômeno). Dessa forma, ainda que a 

causalidade aja em cada instante, as ramificações acontecem imprevisivelmente. 

Nesse sentido, Silva (2008, p. 48) advoga que:  

 

Um sistema pode ficar estabilizado por um número determinado de tempo 
até que ocorra uma nova perturbação, como consequência de processos 
iterativos, e crie uma nova bifurcação. Nessa direção, a bifurcação refere-se 
ao ponto crítico do sistema, isto é, o momento que pode conduzir a 
desestabilização do sistema e, no decorrer do tempo, gerar um novo tipo de 
ordem. As possibilidades das ramificações ou bifurcações apresentam uma 
variedade de opções de comportamento e, devido ao seu grau de liberdade, o 
sistema pode apresentar também uma multiplicidade de escolha, tendo, 
assim, as mais diferentes possibilidades de se auto-organizar.  

 

Pensando a questão dos fractais no contexto das manifestações no facebook, vemos na 

definição de Mandelbrot (1975), que os fractais são objetos cujas partes se relacionam de 

alguma forma com o todo e, por esse motivo, são auto-referenciais ou auto-similares e de 

complexidade infinita. Há, em um sistema, uma natureza iterativa, pois cada parte que 

compõe o todo é resultado da parte em escala que precede a anterior. Assim, temos um 

sistema complexo que são as manifestações e os agentes que se utilizam de uma ferramenta 
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universal, que é a rede social Facebook para expressarem seus desejos de tornar o Brasil um 

país melhor. Movidos pela ideia de que a revolução provoca a mudança e que, como a própria 

teoria do Caos nos revela, dentro de toda aparente desordem há sempre uma ordem e vice-

versa, os agentes das manifestações lutavam por diversos motivos. Em alguns casos era o 

preço das passagens dos ônibus, em outros era corrupção na política, a copa do mundo que 

estava para acontecer no Brasil, dentre muitos outros. Cada um desses agentes, afetados por 

essas ideologias por mais que fossem aparentemente distintas, tinham em si um objetivo. 

Tornar o Brasil um país melhor. Nessa situação compreendemos a ideia de que as partes 

formam o todo, mas o todo é maior que a soma das partes. Cada postagem carrega em si a 

características de toda a manifestação, demonstrando então o funcionamento dos fractais nas 

manifestações. Esses elementos representam um papel de extrema importância para a 

dinâmica do sistema, pois é nesse movimento de postagens, compartilhamentos, comentários 

e curtidas que temos a mobilização de indivíduos que se encontram inscritos num contexto em 

que o que possibilita toda essa dinâmica de interação entre indivíduos a fim de um ou vários 

objetivos, é a linguagem. É na/pela utilização da linguagem no contexto virtual que vemos 

inúmeras possibilidades de mobilizações e articulação, que é o caso das manifestações no 

contexto do Facebook. 

 

4. Considerações Finais 

 

Para este trabalho tomamos o cartaz Saímos do facebook como nosso objeto de estudo 

porque vemos nessas manifestações a superação de conceitos que se fecham em sim mesmos, 

como por exemplo, a afirmação que as pessoas conectadas as redes sociais são pessoas 

alienadas da realidade das coisas do mundo físico. As pessoas (tanto nativos virtuais quanto 

não nativos) aprendem a se mover com agilidade entre o mundo real e o mundo virtual, pois 

essa é uma característica comum no contexto da contemporaneidade. Portanto é impensável a 

negação da importância das redes sociais como ferramentas emergentes de estreitamento de 

relações interpessoais. A partir da ruptura desse entendimento tradicional e a construção de 

uma consciência cibercultural, compreende-se que os novos contextos da contemporaneidade 

levam-nos a construir novas perspectivas de reflexão. Não há mais a divisão entre o real e o 

virtual, ambos estão intrinsecamente conectados pela teia da vida social que não permite mais 
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a dissociação de ambos. Portanto essa pesquisa levou-nos a compreender a rede social 

Facebook com uma ferramenta de dinamização e massificação das manifestações e só foi 

possível essa conclusão a partir das análises realizadas, com os conceitos da teoria da 

complexidade/caos.  

Vale ressaltar também que todas essas considerações desenvolvidas durante a 

realização dessa pesquisa até a chegada de uma conclusão (de que as manifestações são 

consideradas sistemas complexos por possuírem características como adaptação, sensibilidade 

às condições iniciais, abertura, imprevisibilidade, não linearidade e geometria fractal) só 

foram possíveis por meio da linguagem, ou seja, podemos concluir assim que todas essas 

manifestações, tanto nas ruas (real/físico) quanto nas redes sociais (virtual) agem e se 

relacionam em um fenômeno estritamente linguístico.  
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