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“A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do 

diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o 

homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, 

as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se 

totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da 

vida humana, no simpósio universal”. 

                                                                        (Mikhail Bakhtin) 
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RESUMO 

 

 

 

A concepção de linguagem proposta por Bakhtin e o Círculo rege que os sujeitos, histórica e 

socialmente situados, produzem enunciados concretos e únicos em situações específicas de 

interação na comunicação humana. Assim sendo, os falantes, ao fazerem uso da linguagem 

nas diversas instâncias comunicativas, apropriam-se dialogicamente do enunciado do outro, 

posicionando-se de forma responsiva em relação a ele e efetuando escolhas linguísticas que 

revestem de sentidos o seu dizer. Partindo desses pressupostos, este trabalho tem como 

objetivo central analisar como alunos do 2º ano do Ensino Médio de escola pública utilizam o 

discurso citado indireto nos diários de leitura a partir da leitura de “Charges de Rua” do 

chargista paraibano, Régis Soares da cidade de João Pessoa – PB. A pesquisa está centrada no 

campo da análise dialógica do discurso (ADD) e assume como orientação teórica principal os 

pressupostos de Bakhtin (2011) e Bakhtin/Volochínov (2014), em diálogo com as 

contribuições de Authier-Revuz (1990, 2004, 2008) e alguns estudiosos comentadores da obra 

bakhtiniana, dentre os quais destacamos Ponzio (2008), Teixeira (2006) e Moura e Miotello 

(2016). Elegendo o enfoque qualitativo e uma análise de natureza descritivo-interpretativa, 

realizamos a análise de 6 (seis) diários de leitura de estudantes de Ensino Médio. O corpus 

analisado indica que o jovem aluno, ao constituir seus enunciados, utiliza-se dialogicamente 

do discurso alheio, que evidencia um trabalho complexo de apropriação, assimilação e 

reelaboração do discurso de outrem. Para isso, ele se vale de recursos estilísticos diversos, 

para materializar o seu dizer diante do contato com as diversas vozes sociais. Nossas 

conclusões revelam, sobretudo, que o diário de leitura, além de ser um instrumento para 

acompanhar o desenvolvimento da leitura e da escrita dos jovens estudantes, apresenta-se 

como um espaço onde o aluno expõe diferentes pontos de vista e se posiciona, ajustando, 

modificando e refutando o já dito. Ademais, nos diários, os sujeitos não apenas se expressam 

mais abertamente, mas também desenvolvem, através da escrita, diferentes operações de 

linguagens, deixando fluir as diversas vozes que atravessam seu discurso e evidenciando o 

caráter dialógico da escrita diarista. 

 

 

Palavras-chave: Discurso citado indireto. Vozes sociais. Dialogismo. Diário de leitura.  
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ABSTRACT 

 

 

The language conception proposed by Bakhtin and “The Circle” rules that subjetcts, 

historically and socially situated, produce concrete and unique statments in specific 

interective situations of the human comunication. Thus, the speakers, when they use the 

language in the differents comunicative instances, they apropriate themselves through dialogs 

of the others annoucment, taking the responsibility related to himself and making linguistic 

choices that give meanings to the others sayings. Based on these assumptions, this work 

mains to analise how the students from the second year of the High School make use of the 

citated discourse present in the reading diaries of “Charges de Rua” of the Paraiban cartoonist, 

Régis Soares of the city of João Pessoa - PB. The research is centred on the field of the 

Dialogical Discourse Analyisis (DDA) and assumes as main theoretical orientation Bakhtin´s 

assumptions (2011) and Bakhtin\Volochínov (2014) in conversation with Authier-Revuz 

contribution (1990´2004, 2008) and also reseachers that coment Bakhtin´s work, in special 

Ponzio (2008), Teixeira (2006) and Moura and Miotello (2016). Chosing a qualitative focus 

and a descriptive-interpretative analysis, we carried out the analise of 6 (six) reading diaries of 

high school students. The corpus indicates that the young student use the discourses of others, 

that shows a complex work of apropriation, assimilation and re-designing of the discourse of 

others. In this regard, they use varoius stylistic resourses to materialise their ouwn saying 

infront of the big variety of social voices. Our conclusions reveal, overall, that the reading 

diaries, as well as being an instrument to monitor the students reading and writing 

development, they present themselves as a place where the student exposes his point of view 

and places himself, ajusting, modifying and negating what it is already said. In addition to 

this, in the diaries, the subjects express themselves  not only more openly but they also 

develop, through writing, diferent language operations, letting flow the diferent voices that 

overpasses their discourse what confirms the dialogical nature of the daily writing. 

 

Keywords: Indirect cited discourses. Social voices. Dialogism. Reading diary.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

  

Muito se tem discutido, tanto no âmbito acadêmico quanto escolar, sobre a qualidade 

da formação da leitura e da escrita dos jovens alunos do nível médio de ensino. Todos nós que 

exercemos o ofício de professores estamos habituados com críticas constantes acerca do 

desenvolvimento dos alunos neste quesito. Além de acompanharmos de perto essa realidade 

dia a dia em sala de aula, isso nos é mostrado também por meio da exposição de alguns 

resultados obtidos em exames nacionais que avaliam o desempenho dos discentes, como é o 

caso do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
1
, que apontam resultados insatisfatórios 

no que se refere à leitura e à escrita. Enquanto professores, essa realidade preocupante nos faz 

refletir sobre a nossa prática docente.  

Visando a uma melhoria para esse problema, vimos na escrita do diário de leitura, a 

partir da leitura de charges, um suporte para nos auxiliar no trabalho em sala de aula, uma vez 

que seu uso transcende a prática da leitura e da escrita, por propiciar a assunção da voz 

daquele que o produz naquilo que ele tem de mais íntimo e, também, por apresentar-se como 

um espaço onde o aluno pode desenvolver, através da escrita, diferentes operações de 

linguagem, deixando fluir não apenas a sua individualidade, mas também as diversas vozes 

que atravessam seu discurso.  

Um trabalho que além de oportunizar ao aluno o contato com temas sociais diversos e 

estimular seus conhecimentos prévios, possibilita ainda o desenvolvimento da leitura e da 

escrita em sala de aula, através da interação com o enunciado alheio, uma vez que, para 

construir as narrativas, é necessário que o sujeito interaja com o enunciado do outro, 

evocando vozes plenas de sentidos e de valores, entre as quais se processam os diálogos, no 

plano do já-dito.  

Desse modo, o diário de leitura cria “[...] condições para que todos os sujeitos leitores 

envolvidos em uma situação de comunicação escolar específica exponham, confrontem, e 

justifiquem suas diferentes interpretações e suas diferentes práticas e processos de leitura” 

(MACHADO, 1998, p. 8), além de possibilitar o desenvolvimento da capacidade de leitura e 

escrita dos jovens. Assim sendo, ao produzirem os diários, os alunos são motivados a realizar 

movimentos interpretativos para construir seus discursos no entremeio das palavras alheias, 

                                                           
1
 Dados divulgados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) apontam que em 

2016 na prova de redação, a maioria dos participantes, 1.987.251, obtiveram nota entre 501 e 600, penas 77 participantes 

conseguiram nota 1000 e 291.806 zeraram a prova ou tiveram a redação anulada em decorrência de problemas com a leitura e 

escrita, como por exemplo, fuga de tema, partes desconectadas e não atendimento ao tipo textual. Informação conferida no 

site: http://portal.inep.gov.br.  

http://portal.inep.gov.br/
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manifestando uma compreensão responsiva construída através da relação com as vozes 

sociais, para estabelecerem os sentidos em seus textos.  

Quanto ao diário de leitura, Machado (1998) postula que muito se tem pesquisado sobre 

ele, visto que há um interesse de compreender como se configura o processo de leitura e 

produção escrita por meio desse gênero, como também sua eficácia no processo de ensino-

aprendizagem da língua portuguesa.  

Dialogando com esses estudos, que tomam a escrita diarista como objeto, nossa 

pesquisa versa sobre as vozes alheias na materialidade do diário de leitura, ou seja, um estudo 

centrado na análise do discurso citado em diários de leitura escritos por alunos do 2º ano nível 

médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nelson Batista Alves, localizada 

na cidade de Bernardino Batista – PB. Em nosso trabalho, foram produzidos 19 (dezenove) 

diários a partir da leitura de “Charges de Rua”. Destes, foram selecionados 06 (seis) 

exemplares, os quais constituíram o corpus de nossa pesquisa. Neles analisamos a 

manifestação do discurso citado, mais precisamente o discurso indireto, porque esta é a forma 

de citação que predomina nos escritos de tais alunos, uma vez que no decorrer das narrativas, 

eles retomam falas alheias para construírem seus discursos. Analisamos ainda, como se dá a 

construção de sentidos por meio da relação dialógica com o outro, em que aparecem diversas 

vozes advindas de diferentes contextos sociais.   

Revisitando a literatura da área, deparamo-nos com trabalhos empíricos, os quais vêm 

sendo realizados no fenômeno que evocamos aqui, ou seja, que apresentam o discurso citado 

como objeto de reflexão. Constatamos isso, ao fazermos um levantamento em periódicos e em 

bancos de teses e dissertações do país, onde encontramos essa temática aplicada a gêneros 

discursivos de diversas naturezas, como, por exemplo, textos jornalísticos (editorias, notícias, 

reportagens), do contexto acadêmico (monografias), entre outros.  

Inicialmente, evidenciamos o trabalho de Barbosa (2008), que apresenta uma descrição 

da forma e do funcionamento do gênero discursivo divulgação científica (DC) em duas 

revistas de circulação nacional, a Revista do Professor e a Revista Nova Escola. Nesse 

trabalho, a autora analisa o discurso reportado nas suas duas principais formas de 

apresentação das vozes alheias: o discurso direto e o discurso indireto.  

Em seguida, destacamos o trabalho de Bessa (2007), que discorre sobre o discurso 

citado, enfatizando que a referência ao discurso do outro é uma prática comum na vida das 

pessoas, haja vista que evocar a palavra alheia é uma prática inevitável na linguagem que 

aparece em todos os tipos de diálogo da comunicação humana, seja ela formal ou não, pois 

em tudo o que falamos, em qualquer esfera comunicativa, ecoam sempre palavras de outrem. 
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O referido autor evidencia ainda o dialogismo entre os enunciados, bem como o fenômeno do 

discurso direto como forma de centralizar o outro no discurso. Bessa (2007), em sua pesquisa, 

analisa problemas de relação de sentidos na articulação do discurso citado direto com o 

discurso citante, na seção de fundamentação teórica de monografias construídas por alunos do 

curso de Letras em fase de conclusão de curso.  

Silva (2014), ao direcionar sua pesquisa para textos jornalísticos, como notas, notícias 

e reportagens, parte da teoria enunciativa bakhtiniana, principalmente no que diz respeito ao 

dialogismo e à interação verbal. Nesse trabalho, a pesquisadora faz uma investigação 

linguístico-enunciativa sobre o discurso de outrem, em textos de cunho informativo, os quais 

possibilitam o registro de vozes sociais sobre uma infinidade de assuntos do contexto social. 

Assim, no discurso citado, as vozes sociais manifestam-se no uso de alguns verbos, aspas e 

travessões, indicando que não é o eu que está falando, mas o outro, ou seja, vozes alheias 

pertencentes a campos enunciativos distintos. Silva (2014), então, interpreta vozes sociais e 

lança mão de recurso linguístico para a construção da informação, nesse caso o discurso direto 

e o discurso indireto. 

Nascimento (2015), ao desenvolver sua pesquisa, faz uma reflexão sobre a presença do 

discurso do outro em memórias literárias – gênero esse que resgata as memórias e 

experiências passadas, as quais são relembradas, recriadas e contadas de forma literária, a fim 

de encantar o leitor. Nesse estudo, a autora faz uma análise do discurso citado em textos 

produzidos na Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo Futuro (OLPEF) de 2012. 

Investigam-se, nesses textos, marcas do discurso do outro, bem como o funcionamento dos 

verbos introdutores e sua importância para a construção de sentidos.  

A partir da exposição dessas pesquisas, percebemos que muito se tem estudado sobre a 

referência ao discurso do outro, abrangendo não apenas os textos produzidos na academia, 

mas em diferentes níveis de ensino e esferas da comunicação.  

Notamos uma diversidade de pesquisas também no que se refere ao trabalho com o 

diário de leitura, as quais se dedicam a explorar o gênero, mostrando sua eficácia no processo 

de ensino-aprendizagem. Tais pesquisas tomam como base teórica o trabalho de Machado 

(1998), uma estudiosa considerada pioneira no Brasil nos estudos da escrita diarista. A 

referida estudiosa desenvolveu um trabalho que se articula como um procedimento formativo 

ou didático, em que ela propõe a produção de diários reflexivos de leitura por alunos de 

graduação. Em seu trabalho, ela sugeria a leitura de um texto e pedia que, concomitante a essa 

atividade, fizessem registros em primeira pessoa nos diários, relatando reflexões e questões 

que o texto suscitava. Assim sendo, a pesquisa objetivava identificar um conjunto de 
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elementos que contribuíssem para aprimorar o procedimento didático em sala de aula. 

Ressaltamos, então, que Machado (1998) realizou um trabalho com a escrita diarista que 

serviu de inspiração para nossa pesquisa e para muitas outras, das quais destacamos três.  

Buzzo (2014) apresenta uma discussão que parte de sua experiência didática com a 

utilização do diário de leitura com alunos do ensino médio na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) como um novo instrumento para o processo de ensino-aprendizagem, com o intuito de 

desenvolver nos discentes o domínio da produção de textos, além do seu senso crítico, ao 

posicionarem-se diante do texto lido, transformando-se assim, em leitores/produtores ativos. 

Buzzo (2014) ressalta ainda que sua pesquisa foi desenvolvida levando em consideração a 

realidade dos alunos: pessoas de baixa renda que trabalhavam muito para conseguir o sustento 

do dia a dia, dispondo, assim, de pouco tempo para a prática de leitura. Diante dessa 

realidade, viu-se nos diários de leitura a possibilidade de sanar problemas de leitura com o 

público da EJA, proporcionando momentos significativos de valorização das experiências e 

conhecimentos prévios dos discentes, articulando-os com os saberes escolares, haja vista que 

esses jovens e adultos chegavam à escola com crenças e valores já constituídos, oriundos de 

suas vivências diárias e influenciados por seus traços culturais.  

Saindo do contexto da Educação de Jovens e Adultos e ingressando no universo do 

Ensino Médio na modalidade dita regular, destacamos o trabalho de Lima (2013), que 

direciona sua atenção para as marcas de subjetividade, as quais evidenciam os diferentes 

posicionamentos ideológicos dos discentes nos diários de leitura produzidos a partir da leitura 

de textos pertencentes à esfera midiática. A pesquisadora, ao desenvolver seu trabalho com a 

escrita diarista, faz uma análise bakhtiniana dos discursos produzidos pelos alunos do ensino 

médio, a partir de uma concepção de linguagem proposta pelo Círculo de Bakhtin. Evidencia-

se que o gênero em questão possui peculiaridades próprias que justificam sua escolha para o 

trabalho, sobretudo no que diz respeito às marcas de subjetividade, as quais se revelam por 

meio do embate ideológico e do posicionamento sobre diversos assuntos, manifestados nos 

discursos dos alunos. O trabalho ressalta ainda as relações dialógicas, as vozes sociais, a 

responsividade e a exotopia como conceitos basilares. Conforme a autora, a intenção do 

trabalho era que os alunos escrevessem constantemente e valorizassem um pouco mais os 

textos discutidos em sala de aula, uma vez que eles tinham como atividade regular comentar 

sobre tais textos em seus diários.  

Percebemos que o trabalho com o diário de leitura possibilita uma aproximação com a 

escrita do diário íntimo e apresenta-se como um espaço em que o aluno se sente à vontade 

para expor seu ponto de vista, implicando a constituição das múltiplas vozes que dialogam e 
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confrontam-se nos discursos, constituindo os sentidos. Em síntese, percebemos que o uso do 

diário de leitura tanto na Educação de Jovens e Adultos (EJA) quanto no Ensino Médio 

apresenta-se como instrumento que norteia discussões de temas importantes para a formação 

integral, não apenas no contexto escolar, mas também para a edificação de cidadãos 

autônomos e críticos.   

Lima (2013), juntamente com outros professores de língua portuguesa, elabora uma 

sequência de atividades para a produção dos diários, que leva os alunos a escreverem 

diariamente seu posicionamento diante da leitura de textos retirados de uma revista de 

circulação nacional. Ao analisar seu corpus, o qual era composto por 10 (dez) diários de 

leitura, a pesquisadora constatou que muitos dos jovens, mesmo tendo muita informação, 

demonstravam em seus discursos dificuldade de aceitar as diferenças de valores, crenças e 

opiniões. Isso, conforme a pesquisadora, oportuniza ao educador, em sua prática pedagógica, 

promover situações propícias para a manifestação da voz do discente e orientá-lo para a 

convivência social e cidadã.  

  Notamos, após a leitura desses trabalhos, que tanto o discurso citado quanto o diário 

de leitura são temáticas que têm chamado atenção dos pesquisadores de modo geral, por 

conduzir atividades de leitura e produção textual numa perspectiva discursiva, em que o aluno 

tem a oportunidade de manifestar a sua voz, por meio de uma escrita subjetiva e íntima, 

posicionando-se de forma critica e reflexiva acerca de diversos assuntos que circulam no 

contexto social. Tais trabalhos, em alguns pontos, assemelham-se a nossa pesquisa, 

principalmente o trabalho de Bessa (2007), que trata do discurso citado direto em textos 

monográficos, o de Silva (2014), que direciona seu olhar para o estudo do discurso de outrem 

em textos jornalísticos, o de Barbosa (2008), que discute sobre o discurso direto e indireto, e o 

de Lima (2013), que aborda o gênero diário de leitura com os jovens alunos do ensino médio. 

Seguindo essa sequência de trabalhos, salientamos a pesquisa de Oliveira (2016), a qual 

analisa indícios de autoria em diários de leitura, a partir da abordagem de textos literários em 

sala de aula, mais especificamente contos maravilhosos da escritora brasileira Marina 

Colasanti. Nesse trabalho, os alunos fizeram a leitura de cinco contos e registraram em seus 

diários suas impressões, sensações e pensamentos a respeito das narrativas. A pesquisadora 

parte da noção de autoria presente em Bakhtin (2003), bem como do conceito de indícios de 

autoria de Possenti (2002, 2007, 2013). O corpus da pesquisa de Oliveira (2016) é constituído 

por 12 (doze) diários de leitura, os quais apontam a presença marcante de indícios de autoria. 

Conforme a pesquisadora, o diário de leitura é um instrumento profícuo para acompanhar o 

desenvolvimento da leitura e da escrita dos discentes.  
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Assim, com o intuito de contribuir para o ensino-aprendizagem dos discentes, 

sobretudo, no que se refere ao aprimoramento das habilidades de leitura e escrita que 

estimulem a permanente reflexão de suas ações verbais, optamos aqui por trabalhar o discurso 

citado em diários de leituras, um gênero que, segundo Machado, Lousada e Abreu-Tardelli 

(2007, p. 11), vai muito além de “[...] uma escrita íntima, de caráter privado em que se 

depositariam „apenas‟ as experiências e os sentimentos pessoais do leitor”. Trazer esse gênero 

para sala de aula é uma forma de mostrarmos o seu valor como instrumento para o 

desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção textual e para a aprendizagem do 

aluno nos dias atuais.  

Assim sendo, buscaremos mostrar como o discurso de outrem se manifesta na escrita 

diarista dos alunos do ensino médio, considerando que, ao constituir seu discurso, o falante 

mobiliza, dialogicamente, outros discursos para produzir sentidos. Levaremos em 

consideração o pressuposto bakhtiniano de que o discurso citado, além de se manifestar como 

uma das principais formas de representação do outro no discurso, mostra-se ainda como uma 

maneira de marcar o posicionamento ideológico dos sujeitos discursivos, uma vez que o 

diário de leitura é um lugar onde seus produtores manifestam seus posicionamentos 

orientados socialmente.  

Para tanto, necessário se faz evidenciar que, mesmo esse gênero sendo tão importante 

para o trabalho com a análise de discursos, afirmamos, em consonância com Machado (1998), 

que ele ainda é pouco explorado no âmbito escolar, fator esse estimulante para realização 

desta pesquisa. Fomos motivados, também, pela preocupação expressada por educadores de 

todas as áreas de ensino, especialmente de Língua Portuguesa, no tocante ao trabalho com a 

leitura e a produção textual, e pela observação de alguns resultados insatisfatórios com 

relação à formação leitora dos alunos, principalmente no que diz respeito à compreensão de 

textos e ao estabelecimento do diálogo entre autor e leitor de forma crítica e reflexiva. 

Desse modo, escolhemos alunos de ensino médio, porque estes estão em fase 

preparatória para ingressar na universidade por meio de exames de avaliação nacional e 

precisam aprimorar suas habilidades de leitura e escrita, bem como porque investigar tal nível 

de ensino, que sempre enfrentou crise no sistema educacional, é sempre produzir 

conhecimento relevante, necessário e responsivo. De igual modo, pesquisar a escrita na escola 

se faz necessário para que se possa desconstruir discursos falsos sobre o aluno do ensino 

médio e sobre a escola pertencente à rede pública de ensino. Precisamos, pois, apresentar as 

práticas exitosas, o trabalho sério e bem sistematizado desenvolvido pela escola pública e seu 

alunado.    
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Assim sendo, após nos debruçarmos sobre esses trabalhos, notamos que, por questões 

metodológicas e temáticas, ainda há muito que se investigar a respeito da representação do 

discurso do outro na escrita dos alunos do nível médio, tendo em vista que estes em suas 

produções estão a todo momento fazendo referência ao discurso alheio, retomando falas 

cotidianas e interagindo dialogicamente com outros discursos. Isso nos mostra o amplo campo 

de pesquisa que temos para ser investigado.  

Diante disso, desenvolvemos nossa pesquisa com os alunos do 2º ano “A” do nível 

médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nelson Batista Alves, localizada 

na cidade de Bernardino Batista – PB, no primeiro semestre de 2017. Os alunos compuseram 

os diários de leitura a partir da leitura de “Charges de Rua”, de autoria de Reginaldo Soares 

Coutinho, mais conhecido como Regis Soares.  

O referido autor é natural de João Pessoa, na Paraíba, nasceu em 1960 e, além de ser 

chargista, é também cartunista e caricaturista, considerado um artista de rua por produzir 

charges e as expor em painéis de rua da cidade pessoense, de uma forma bem acessível a 

todos. Através do seu trabalho, Regis Soares demonstra preocupação com os descasos sociais 

ocorridos em todo o país, sobretudo na cidade de João Pessoa, e o faz por meio de suas 

charges, as quais são expostas semanalmente em um outdoor em frente ao seu ateliê. Seu 

trabalho vem sendo desenvolvido há 32 anos, e, atualmente, tem produzidas 1.509 (mil 

quinhentas e nove) “Charges de Rua”. Sua última produção nessa categoria é datada do dia 22 

de março de 2018.   

 Ressaltamos também que, ao longo de seu desenvolvimento, o trabalho de Regis Soares 

foi alvo de muitas críticas, principalmente por parte de alguns políticos, haja vista que tais 

charges apresentam acusações, de forma explícita e sem nenhuma restrição, à política de 

modo geral e seus representantes, bem como expõem as polêmicas que são recorrentes no 

contexto social. Suas primeiras publicações foram apresentadas através do Jornal “O 

Momento” durante 9 (nove) anos, a partir de 1983, divulgado em vários veículos da imprensa, 

como: o Pasquim, A Tribuna, O Norte, O Correio da Paraíba e jornais sindicais.  

O autor publicou 6 (seis) livros, os quais são intitulados: Charges na Rua 3- Humor 

com Resistência, Liberdade e Coragem (2015), Álbum da Família Baiano (2004), Charges e 

caricaturas (1993), Pintando o Sete e Desenhando os Outros (2000), Charges na Rua (2002) 

e 15 anos de charges de rua (2006), bem como participou de diversas exposições, salões de 

humor, tanto na Paraíba quanto em outros lugares. As produções chárgicas de Regis Soares 

apresentam denúncias de descasos por parte das autoridades com a população, como meio de 

protestar de forma humorística para chamar a atenção das pessoas. Exemplo disso é uma 
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charge produzida por ele e colocada dentro de um buraco na rua, a qual continha a seguinte 

frase: “ASSIM EU NÃO VOTO”. Este fato ocorreu em um período eleitoral, e a ação 

repercutiu na época, tendo surtido muito efeito, pois o problema foi solucionado.  

Apoiado pela população, o artista prosseguiu com o seu trabalho, que se tornou uma 

forma de conscientização que desperta o riso e transmite informação ao mesmo tempo, 

provocando prazer na leitura a alguns e indignações a outros. Nesse ritmo, Regis Soares vai 

relatando a vida com humor, ele é divertido, sarcástico, debochado e provocador, ou seja, ele 

é “o crítico armado de bom humor”, como intitula a si próprio em seu site 

(http://www.chargesnarua.com/).     

Diante dessa obra, optamos aqui por trabalhar 06 (seis) charges do artista Regis 

Soares, em aulas de Língua Portuguesa na turma citada na página anterior. Sob a orientação 

da professora/pesquisadora, os alunos fizeram registros e expuseram seus posicionamentos a 

partir da compreensão do texto chárgico. A escolha dessas charges não se deu de forma 

aleatória, mas considerando o atual contexto político e social vivido pelo país, no qual os 

alunos encontram-se imersos e têm acesso às temáticas através de conversas cotidianas e das 

diversas mídias, pois se supõe que eles estão diariamente ouvindo, lendo ou assistindo algo 

sobre a situação política e social do Brasil.  

A partir das informações e experiências vividas cotidianamente e da leitura das 

charges, os alunos produziram ao todo 19 (dezenove) diários de leitura, o que corresponde a 

01 (um) diário por discente. Os exemplares foram confeccionados usando um caderno 

pequeno sem espiral e coberto por papel E.V.A. na cor azul marinho e vermelho (ver Anexo 

A). Tais diários foram entregues em branco, para que cada um usasse a criatividade para 

personalizar a seu critério e fizesse a sua identificação por meio de uma ficha identificadora 

(ver Anexo B).  

Posteriormente, os diários de leitura foram coletados e, em seguida, selecionados, 

restando apenas 6 (seis) para a constituição do corpus e análise. Selecionamos os diários que 

estavam completos, com todas as charges trabalhadas durante a pesquisa, bem como aqueles 

que continham o maior volume textual, levando em consideração o pressuposto de que, 

quanto maior o texto, mais chances de encontrar as marcas do discurso do outro.  

Trata-se de um trabalho centrado no campo da Análise Dialógica do Discurso (ADD), 

fundamentado, principalmente, nos estudos de Bakhtin e do Círculo (2011, 2013, 2014). 

Além disso, buscamos apoio nas releituras bakhtinianas feitas por Faraco (2009), Brait (2005, 

2009), Brait e Campos (2009), Miotello (2010), Ponzio (2008), entre outros. Para falarmos do 

gênero diário de leitura, firmamo-nos nas postulações de Machado (1998, 2005) e Machado, 

http://www.chargesnarua.com/
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Lousada e Abreu-Tardelli (2007). Para discutirmos a respeito da charge, baseamo-nos nos 

trabalhos de Romualdo (2000) e Flôres (2002). Para falar de discurso citado indireto, esta 

pesquisa dialoga com os postulados de Bakhtin e o Círculo (2011, 2013, 2014) e alguns 

comentadores de sua obra, bem como em Authier-Revuz (1990, 2004, 2008). Embora 

evidenciemos um pouco da perspectiva defendida por cada autor sobre o discurso citado como 

forma de mostrar os seus olhares sobre o assunto, optamos por utilizar, como principal teoria 

a fundamentar a análise dos dados os conceitos de discurso citado defendidos por Bakhtin e 

seu Círculo e de estudiosos de sua obra, o que não nos impede de mencionar também as 

conceituações de Authier-Revuz. 

Ao selecionarmos os diários de leitura, os quais compõem o corpus de nossa pesquisa, 

levantamos os seguintes questionamentos: a) como os alunos do ensino médio, a partir da 

leitura de charges, usam o discurso indireto na escrita do diário de leitura?; b) como os 

sentidos são construídos nos diários a partir da relação dialógica com o outro e suas vozes 

sociais? 

Partindo desses questionamentos, faremos uma discussão em torno da análise do 

discurso citado, enfatizando a importância do encontro de vozes na constituição dos sentidos, 

evidenciando ainda que é por meio dos processos de citação e referência às palavras do outro 

que os enunciados e os sentidos são produzidos, como atestam os postulados bakhtinianos. 

 Para tanto, estabelecemos como objetivo geral: 

 Analisar as marcas do discurso citado indireto nos diários de leitura dos alunos 

do 2º ano do ensino médio, produzidos a partir da leitura de “Charges de Rua”. 

E como objetivos específicos para esta investigação:  

 Descrever como as vozes sociais são evocadas na constituição da escrita 

diarista; 

 Observar como os sentidos são produzidos nas narrativas a partir da relação 

dialógica estabelecida com o outro; 

 Discutir como as características da escrita diarista se apresentam nas narrativas 

dos alunos do ensino médio. 

Norteia, pois, esta pesquisa o fato de que, ao ler uma charge, o aluno faz uso de seus 

conhecimentos prévios advindos de experiências anteriores, fazendo isso por meio da 

referência ao discurso do outro. Além disso, assumimos como pressuposto básico a presença 

das marcas do discurso indireto nas narrativas produzidas pelos alunos nos diários de leitura 
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como formas fundamentais de estabelecer a coerência semântica entre os enunciados, em que 

o enunciador se reporta a vozes e recursos alheios para formar os sentidos nos textos.  

Diante do exposto, constatamos que esta é uma temática importante para a formação 

crítica leitora do aluno, bem como para o aprimoramento dos conhecimentos do professor. 

Além disso, essa temática assume sua importância acadêmica, já que contribui para o 

desenvolvimento de estudos mais aprofundados que possibilitam um conhecimento sobre o 

assunto. Assim, acreditamos na contribuição deste trabalho para avanços futuros nos estudos 

da linguagem e do discurso, buscando preencher lacunas deixadas por estudos anteriores e 

fazer novas descobertas que contribuam para melhoria do ensino-aprendizagem no contexto 

escolar.  

A pesquisa também possui relevância social, pois analisa diários de leituras 

destacando opiniões construídas a partir da leitura de charges jornalísticas. Nesse contexto, é 

levado em consideração o caráter informativo e cultural, promovendo acesso às notícias e 

proporcionando maior criticidade aos leitores frente aos temas que circulam cotidianamente 

na sociedade.  

Em síntese, o trabalho com a escrita diarista vem sendo mais valorizado, sobretudo, 

como instrumento de ensino-aprendizagem, por causa dos resultados decorrentes de sua 

utilização em sala de aula, pois, ao escrever um diário, o aluno manifesta sua voz, desenvolve 

um espírito crítico e autônomo, fazendo com que ele reflita sobre o que vai dizer, pensando a 

situação social em que ele se encontra inserido. Ao educador possibilita identificar mais 

facilmente as dificuldades de cada aluno, para que possa auxiliá-lo mais intensamente.  

Com relação à organização, nosso trabalho possui uma sequência de seis capítulos: o 

primeiro destina-se à introdução, em que apresentamos um desenho geral de nosso trabalho, 

apresentando seus aspectos gerais e específicos. No segundo e terceiro capítulos, fazemos um 

panorama teórico geral, o qual dá sustentação e embasa a nossa pesquisa. No quarto capítulo, 

descrevemos todo o percurso metodológico do trabalho, identificando os sujeitos envolvidos, 

o universo da pesquisa e os procedimentos de análise. No quinto capítulo, apresentamos as 

análises, que mostram como o aluno do ensino médio, no âmbito do diário de leitura, cita de 

forma indireta o dizer do outro, bem como ele constrói os sentidos em seus discursos por 

meio da convocação de vozes alheias. Por fim, no último capítulo, apresentamos as nossas 

considerações finais e sistematizamos os resultados obtidos, fazendo reflexões pertinentes 

sobre a temática e abrindo espaço para pesquisas futuras.  
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2 OS ESTUDOS DA LINGUAGEM: AS CONTRIBUIÇÕES DE BAKHTIN E O 

CÍRCULO 

 

Bakhtin e seu Círculo de estudiosos ocupam um lugar importante na história do 

pensamento linguístico, pois trouxeram grandes contribuições e ideias inovadoras acerca do 

texto e do discurso. Os estudos desenvolvidos pelo grupo de filósofos contribuíram para a 

compreensão da produção e do funcionamento da linguagem em todas as instâncias da 

comunicação humana, isto é, deixaram um legado composto por diversas obras de natureza 

eminentemente filosófica, voltado para a análise de discursos que compõem os enunciados 

que circulam no meio social, os quais se apresentam em forma de gêneros do discurso, 

mediadores das interações nas diferentes esferas da atividade humana. Em seus encontros, o 

grupo de filósofos discutia e definia conceitos, noções, categorias de análise da linguagem, 

tomando por base os discursos cotidianos, filosóficos, entre outros. Tais discussões 

contribuíram para a compreensão das relações dialógicas com o outro e com o mundo. 

 Tomando por base as contribuições de Bakhtin e o Círculo, apresentaremos, neste 

capítulo, os postulados teóricos que fundamentam nossa pesquisa, partindo de uma 

perspectiva histórica dos estudos da linguagem a partir do século XX e mostrando como 

ocorreram as atividades do grupo no que se refere à linguagem na ótica de Bakhtin e o 

Círculo. Em seguida, discutiremos alguns conceitos fundamentais para o estudo da linguagem 

de acordo com o Círculo bakhtiniano, como por exemplo: signo ideológico, gênero do 

discurso, dialogia da linguagem, entre outros. 

 

2.1 Bakhtin e o Círculo: breve histórico 

 

 

Tratando do percurso evolutivo dos estudos da linguagem, evidenciaremos, a 

princípio, a abordagem filosófica, e, nesse âmbito, merece destaque um grupo de intelectuais, 

denominados de Círculo de Bakhtin, expressão essa usada porque o todo da obra do pensador 

russo é resultado de um estudo desenvolvido em conjunto com outros estudiosos que tinham 

interesses em comum, dentre eles, a devoção pelos estudos da filosofia e da linguagem. O 

grupo era constituído pelo filósofo Matvei Kagan, o biólogo Ivan Kanaev, a pianista Maria 

Yudina, o professor e estudioso de literatura Lev Pumpianski, o jornalista Pavel Medvedev, o 

linguista Valentin Volochínov, o professor Mikhail Bakhtin, entre outros integrantes que 

também compunham o chamado Círculo de Bakhtin, no século XX. 
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Esse grupo de estudiosos desenvolveu, em meio a um contexto de movimentos sociais 

e culturais, estudos interdisciplinares sobre a linguagem partindo de um viés filosófico, 

levando em consideração seus aspectos sociais e ideológicos. Conforme o pensamento de 

Faraco (2009), os integrantes do Círculo apresentavam uma consistente formação filosófica, 

literária e científica, e a maioria atuava na educação e na cultura de seu país. Ou seja, tratava-

se de um grupo de intelectuais ligados por um vínculo de amizade, que estabelecia múltiplas 

inter-relações e possuía uma riqueza de pensamentos que culminou em obras e estudos sobre 

os aspectos filosóficos da linguagem. 

Ressaltamos ainda que o Círculo possui um lugar consolidado nos estudos da 

linguagem, já que o estudo desenvolvido por seus membros deixou um legado que, ao longo 

do tempo, somou-se a outras teorias, contribuindo, assim, para explicar a natureza da 

linguagem e situá-la no eixo histórico. Tais estudos culminaram em obras que manifestam o 

chamado pensamento bakhtiniano.   

Faraco (2009) destaca que Bakhtin, Volochínov e Medvedev construíram um vínculo 

afetivo mais consistente, moldaram uma concepção de linguagem e foram responsáveis pela 

constituição de uma obra densa e complexa. Volochínov trabalhava como professor e 

interessava-se também pela história da música e, posteriormente, teve seus interesses voltados 

para os estudos linguísticos, vindo a formar-se nessa área de estudos. Já Medvedev era 

graduado em direito, educador e gestor na área da cultura, dedicou-se ao trabalho com o 

jornalismo cultural e a dar aulas de literatura no Instituto Pedagógico em Herzen, em 

Leningrado.  

 Bakhtin, por sua vez, dedicou-se aos estudos literários e trabalhou como professor, 

cujas reflexões referentes à linguagem têm marcado diversas áreas do conhecimento. O 

trabalho desse teórico russo influenciou os principais estudos sobre o discurso, o texto, bem 

como os princípios e métodos que se consolidam em quadros teóricos diferentes. A concepção 

de linguagem proposta por Bakhtin é dialógica e ideologicamente dotada de valores, negando 

sua neutralidade. Ignorar essa condição é o mesmo que apagar a ligação existente entre 

linguagem e vida, pois tudo se encaixa dentro dessa natureza dialógica. Com relação ao 

conceito de linguagem proposto por Bakhtin, Brait (2005) nos diz que: 

 

O conceito de linguagem que emana dos trabalhos desse pensador russo está 

comprometido não com uma tendência linguística ou uma teoria literária, 

mas com uma visão de mundo que, justamente na busca das formas de 

construção e instauração de sentido, resvala pela abordagem linguístico-

discursiva, pela teoria da literatura, pela filosofia, pela teologia, por 
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semiótica de cultura, por um conjunto de dimensões entretecidas e ainda não 

inteiramente decifradas. (BRAIT, 2005, p. 88).  

 

 

Desse modo, o pensamento bakhtiniano representa, nos dias atuais, uma das maiores 

contribuições para os estudos da linguagem. Assim, os estudos desenvolvidos pelo Círculo 

deram origem a uma teoria de análise do discurso, com influências visíveis nas manifestações 

linguístico-discursiva, literária e nas Ciências Humanas de modo geral.  

 Vale salientar também que o Círculo desenvolveu um conjunto de atividades que 

foram divididas em três fases, relatadas por Brait e Campos (2009). A primeira delas ocorreu 

na cidade de Nevel, no ano de 1918, quando os intelectuais que faziam parte do Círculo 

voltavam seus interesses e discussões para temas filosóficos. Em seguida, mais 

especificamente a segunda fase, teve seu início datado a partir de 1920, na cidade de Vitebsk, 

quando, além dos interesses filosóficos, predominavam também discussões acerca da obra de 

Dostoievski e dos feitos de Bakhtin sobre autor e herói no contexto literário. Finalmente, a 

terceira fase, que vai de 1924 a 1929, em Leningrado, quando o grupo se reunia para discutir a 

importância da filosofia da linguagem em diversas áreas de concentração, como a Psicologia, 

a Filosofia e a Literatura.  Esse último período foi considerado como de acentuadas 

produções, incluindo publicações, palestras, bem como reuniões em que o grupo buscava 

estudar a linguagem à luz de uma perspectiva filosófica.  

 Em 1905, Bakhtin partiu de Orel, onde ele nasceu, foi para Vilnius, capital da 

Lituânia, realizar estudos secundários e lá ficou até 1912. Nesse lugar, havia a presença de 

russos, poloneses, lituanos, judeus, enfim, povos que falavam línguas distintas, seguiam 

religiões diferentes, propiciando a Bakhtin vivenciar um pluralismo linguístico e cultural que, 

posteriormente, passou a fazer parte dos seus interesses teóricos, culminando em conceitos 

como polifonia, heteroglossia, plurilinguismo e dialogismo, como atestam Brait e Campos 

(2009). Isso se deu em um período turbulento de manifestos políticos e religiosos que previam 

a revolução de 1917, quando eram feitas leituras precoces, entoavam-se hinos 

revolucionários, realizavam-se diversos movimentos, ou seja, um cenário de turbulência, em 

que eram manifestadas culturas, opiniões e interesses diferentes, aspectos motivadores do 

desenvolvimento das reflexões bakhtinianas.  

 No entanto, o Círculo começou a desfazer-se por causa dos movimentos 

revolucionários, e muitos dos seus integrantes foram morrendo. Bakhtin foi preso em 1929 e 

condenado a um exílio no Cazaquistão, além de ter sido impossibilitado de lecionar, 
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principalmente por causa de problemas de saúde. Só voltou a atuar academicamente após a 

segunda Guerra Mundial.   

 Diante disso, percebemos que, durante o período de constituição de sua obra, Bakhtin 

enfrentou muitas dificuldades e rejeições, mas sobreviveu a épocas revolucionárias, mesmo 

diante das adversidades vivenciadas por ele e seus companheiros. Bakhtin continuou sua obra, 

a qual possui uma influência nos estudos da linguagem que pode ser sentida até os dias atuais.  

Portanto, mesmo diante de muitos percalços no decorrer da constituição da obra, esse 

grupo de estudiosos da linguagem continuou buscando compreender e explicar a natureza da 

linguagem sob uma ótica discursiva. Essa obra, em seu conjunto, possui alguns conceitos 

basilares, sob os quais toda a concepção de linguagem se ergue, e serve de base para 

podermos entender as conexões efetuadas pela linguagem, ou seja, o nome de Bakhtin evoca 

alguns conceitos e categorias influenciadores na compreensão dos estudos linguísticos, como, 

por exemplo, dialogismo, interação verbal, enunciado concreto, signo ideológico, gêneros do 

discurso, alteridade, autoria e outros que também são importantes para a compreensão do 

pensamento bakhtiniano. Alguns deles, como é o caso da ideologia e do signo ideológico, 

serão abordados mais detalhadamente nos subtópicos que se seguem. 

 

2.2 O signo ideológico: uma visão bakhtiniana 

  

O conceito de ideologia ocupa um lugar essencial nos trabalhos e no pensamento de 

Bakhtin e o Círculo. Esses estudiosos reconhecem ideologia como um conjunto de reflexos e 

interpretações da realidade social e natural que são expressos através de palavras e de formas 

sígnicas diversas. No sentido bakhtiniano, uma imagem simbólica, representada por um corpo 

físico, é um produto ideológico que, sem deixar de fazer parte da realidade, converte-se em 

signo que não só reflete, mas também refrata realidades distintas. Compreendemos, pois, que 

a ideologia se relaciona às várias esferas da produção que controlam as relações sociais, a 

partir das quais emergem inúmeros enunciados revestidos de sentido ideológico.  

Miotello (2010) destaca, a partir de uma visão bakhtiniana, que o conceito de 

ideologia é construído na concretude dos acontecimentos, no movimento entre instabilidade e 

estabilidade. Afirma ainda que a ideologia não é trabalhada como algo pronto e já dado ou 

que reside apenas na consciência do homem, mas insere a questão da ideologia em discussões 

de cunho filosófico, que o Círculo trata de maneira concreta e dialética, como por exemplo, a 

constituição dos signos e da subjetividade.  
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Em se tratando do estudo da ideologia, Faraco (2009) nos diz que na década de 1920 

alguns intelectuais do Círculo, como é o caso de Volochínov e Medvedev, concentrados na 

questão da linguagem, objetivavam contribuir criticamente para a construção de uma teoria de 

base marxista da criação ideológica com estreita ligação com os problemas da filosofia da 

linguagem.  

Essa ideologia é, segundo Faraco (2009, p. 46), “[...] o nome que o Círculo costuma 

dar, então, para o universo que engloba a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a 

ética, a política, ou seja, todas as manifestações superestruturais (para usar certa terminologia 

da tradição marxista)”. Desse universo emerge uma infinidade de enunciados que sempre 

expressam um posicionamento social valorativo, isto é, axiológico. Nesse sentido, o Círculo 

defende a tese de que todo enunciado da esfera social é ideológico e que os signos são 

intrinsicamente sociais, criados no interior dos diversos e complexos processos do 

intercâmbio social.   

Assim sendo, para os membros do Círculo, a ideologia se refere ao universo da 

produção imaterial humana que faz parte das relações sociais e influenciam a produção dos 

sentidos, pois todo produto dessa cultura imaterial é dotado de significado e, por sua vez, é 

um signo. Desse modo, Bakhtin/Volochínov (2014, p. 31) fortalece esse pensamento 

asseverando que “sem signos não existe ideologia”, evidenciando, com isso, que esse universo 

de criação ideológica é essencialmente de natureza semiótica. Nesse contexto, onde o signo se 

encontra, está presente também o ideológico.  

Tal afirmação nos leva a entender que a relação entre seres humanos e realidade não 

acontece de forma direta, uma vez que nossas relações com o contexto social acontecem 

semioticamente mediadas, ou seja, as palavras não tocam as coisas, no entanto, penetram os 

discursos (FARACO, 2009). Assim, os signos servem para materializar as ideologias 

humanas e para representar axiologicamente a realidade social e o mundo. Eles se apresentam 

como fenômenos da realidade objetiva que vão adquirido função ideológica.   

Compreendemos, com isso, que qualquer instrumento pode ser convertido em signo e 

adquirir sentido puramente ideológico. Na antiguidade, os objetos usados pelo homem eram 

revestidos de significação simbólica e de sentidos que ultrapassavam suas próprias 

particularidades. Diante disso, Bakhtin/Volochínov (2014) destacam que: 

 

 

Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como 

todo corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo; mas, ao 

contrário destes, ele também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é 

exterior. Tudo que é ideológico possui uma significação e remete a algo 
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situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um 

signo. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 31, grifo dos autores). 

 

 

O funcionamento do signo ideológico é explicado por Bakhtin∕Volochínov (2014) 

através da relação entre consciência, ideologia e linguagem. Os pressupostos bakhtinianos dão 

conta de que tudo que é ideológico remete a uma realidade do mundo exterior, um contexto 

heterogêneo de discursos que é construído por diversas vozes que se entrecruzam e são 

interpretadas de acordo com as situações de produção. Desse modo, a língua e o pensamento 

são influenciados pela ideologia, modelados por ela e condicionados pela linguagem. Isso 

acontece através de inter-relações recíprocas que exigem uma resposta ativa. 

Os estudos desenvolvidos por Bakhtin e seu Círculo evidenciam, recorrentemente, que 

os signos possuem seu valor ideológico, se apresentam como parte de uma realidade e que 

eles não só refletem, mas também refratam o mundo, podendo mudá-lo ou não, sob 

determinado ponto de vista. Assim sendo, os campos da criatividade ideológica têm suas 

próprias maneiras de orientação da realidade humana que dispõem de função específica no 

contexto da vida social. Diante disso, Bakhtin/Volochínov (2014, p. 32) ressaltam que “cada 

signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um 

fragmento material dessa realidade”. Nesse sentido, os signos se apresentam como fenômenos 

do mundo exterior e possuem realidade objetiva.  

Com base nisso, salientamos ainda que, no contexto ideológico, as significações são 

construídas no decorrer da história, manifestadas pela diversidade dos grupos sociais, com 

suas diversas contradições, confrontos axiológicos e interesses sociais, resultados de 

experiências múltiplas e heterogêneas dos grupos humanos, gerando, com isso, diferentes 

modos de dar sentido ao mundo. A compreensão dos signos acontece por meio do material 

semiótico, aproximando-o a outros signos já conhecidos. Esse processo de compreensão 

acontece quando damos resposta a um signo por meio de outros signos, partindo, assim, de 

uma cadeia contínua e criativa que vai se movimentando de signo em signo até chegar a um 

novo signo através de um elo semiótico ininterrupto.  

 No processo de construção de sentidos, por meio dos signos ideológicos, há uma 

espécie de confronto discursivo, em que nossos posicionamentos são constituídos por meio de 

outros já existentes, em um constante diálogo, que vai de uma viagem ao passado e se projeta 

no futuro. Assim, os signos sempre são modificados, renovados no desenrolar do diálogo, no 

qual existe imersa quantidade ilimitada de sentidos que não são lembrados e serão renovados 
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em um novo contexto, pois nada está morto, todo sentido tem seu retorno. Isso acontece em 

uma arena onde se confrontam realidades e valores distintos. 

Diante do exposto, são pertinentes as palavras de Zandwais (2009, p. 109), ao dizer 

que: 

 

[...] o modo como as palavras se inscrevem em uma outra ordem histórico-

simbólica e a partir daí se dota de valores, significando diferentemente em 

cada época, em cada espaço social, em cada modo de produção, em cada 

espaço institucional, refletindo e refratando determinadas realidades que, por 

serem heterogêneas, multifacetadas, não podem ser apreendidas como um 

todo. Todo signo, portanto, está sujeito à avaliação. Todo signo possui uma 

função responsiva em relação às formas de “compreensão” da ordem do real. 

E é essa função responsiva que o torna polissêmico por excelência.  

 

 

Qualquer corpo físico pode ser concebido como símbolo e não deixa de fazer parte da 

realidade social, apresentando-se como um instrumento de produção de sentido, dependendo 

da realidade em que se encontra inserido e de sua função no conjunto da vida social. Os 

possíveis efeitos de sentido causados pelos signos são decorrentes das experiências exteriores 

com o mundo, inscrevem-se em outra ordem histórica e cultural, e sua compreensão consiste 

em associá-lo a outros contextos e a outros signos já vistos, por meio de uma cadeia dinâmica, 

criativa e contínua. 

 Sendo assim, Zandwais (2009) destaca que é por meio da relação entre consciência, 

ideologia e linguagem que se constituem e funcionam os signos, os quais carregam valores, 

determinam diferentes épocas, espaços sociais, culturas, histórias e realidades heterogêneas 

determinadas pela exterioridade linguística. Zandwais (2009, p. 109) sintetiza dizendo que 

“um signo é um fenômeno do mundo exterior”, e esse signo é materializado no processo de 

comunicação através da linguagem.  

Quando falamos em linguagem e sua base social, logo vem à nossa mente a 

enunciação como um todo, mas é necessário evidenciarmos a palavra como uma unidade 

verbal que possui seu valor semântico, constituindo-se um fenômeno ideológico por natureza 

que se apresenta como parte da realidade material. Diante disso, Bakhtin∕ Volochínov (2014) 

postulam que: 

 

[...] a palavra penetra literalmente em todas as relações entre os indivíduos, 

nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos 

da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são 

tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a 
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todas as relações sociais em todos os domínios. (BAKHTIN∕ 

VOLOCHÍNOV, 2014, p. 42).  

 

 

A palavra apresenta-se como o “fenômeno ideológico por excelência”, é a forma mais 

sensível de interação que é privilegiada na comunicação social, isto é, nos discursos situados 

na vida cotidiana, em que cada enunciado pertence a um determinado campo de utilização da 

língua e se elaboram vários tipos de discurso. 

 Desse modo, a palavra manifesta-se como elemento essencial que acompanha toda 

criação ideológica e está presente em todos os atos da compreensão e interpretação da 

comunicação humana. No entanto, mesmo diante de sua importância, ela não pode em 

hipótese alguma substituir os signos – apoiados e acompanhados pelas palavras –, pois eles 

não são compreendidos de forma isolada, mas tornam-se “[...] parte da unidade da 

consciência verbalmente constituída”, conforme argumenta Bakhtin/Volochínov (2014, p. 38, 

grifo dos autores). 

Diante de tantas propriedades qualitativas atribuídas à palavra, como sua nitidez 

semiótica, sua neutralidade no processo ideológico, sua ampliação na comunicação e, 

consequentemente, sua presença marcante e indispensável no acompanhamento dos signos, 

dá-se a ela o título de elemento essencial no estudo das ideologias.  

 

2.3 A natureza dialógica da linguagem 

 

 

Como discutimos no tópico anterior, os signos são um fenômeno do mundo exterior, 

um corpo físico que faz parte de uma realidade material e apresenta-se revestido de sentidos 

ideológicos, os quais se constroem por meio das relações estabelecidas pelos sujeitos 

socialmente organizados. Nesse contexto, são construídos os enunciados, conceituados como 

qualquer conjunto de signos que apresente coerência, elaborados no interior das diversas 

instâncias da interação discursiva humana, como, por exemplo, família, religião, meio 

jurídico, escola, entre muitas outras.  

Assim, cada campo da criatividade ideológica elabora seus enunciados, tem seu 

próprio modo de orientação para a realidade e refrata essa realidade à sua maneira, isto é, 

atribui valores ao universo de signos, os quais se materializam por meio da linguagem. Desse 

modo, os enunciados movimentam-se dialogicamente em busca de seu lugar na arena 
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discursiva, e, por meio do embate de ideias, os sujeitos vão construindo o seu mundo e a si 

mesmos.  

Trata-se, desse modo, de um movimento complexo e ininterrupto que acontece não 

apenas entre os indivíduos, mas no íntimo de cada um, em suas consciências, pois, ao circular 

pelas várias esferas discursivas da comunicação, os sujeitos apresentam-se envoltos, 

embebidos em discursos e os absorvem. Esses discursos são proferidos pelos falantes e 

compreendidos pelos ouvintes, que concordam ou discordam, por meio de uma atitude 

responsiva que é expressa através de qualquer compreensão ou interação verbal que “[...] se 

desenvolve sob a forma de intercâmbio de enunciações, ou seja, sob a forma de diálogo”. 

(VOLOCHÍNOV, 2013, p. 163, grifo do autor). A concordância e discordância no ato 

anunciativo partem de uma escuta avaliativa do auditório, ou seja, de sua compreensão e 

resposta.  

Ao falarmos de ouvintes, evidenciamos, a partir dos pressupostos bakhtinianos, que 

estes não são considerados como pessoas inertes; pelo contrário, apresentam-se diante do 

falante como interlocutores vivos e ativos, e o fazem por meio de suas atitudes responsivas, 

sejam elas respostas verbalizadas ou de movimentos, posturas, ações, bem como expressões 

faciais, as quais representam, para o falante, formas claras e expressivas de respostas. 

Constatamos, pois, a existência de um interlocutor que responde a qualquer enunciação 

proferida pelo locutor no intercâmbio verbal. 

Todavia, há ocasiões em que esse ouvinte não existe e o falante fica diante de um 

auditório totalmente invisível; ou seja, encontra-se sozinho na enunciação, e seus discursos 

não se dirigem a nenhum outro, mas a si mesmo. Estamos, nesse caso, diante de um discurso 

monológico que não depende de ninguém, apenas do seu estado de espírito. Mesmo assim, os 

pensamentos íntimos são socialmente orientados, movem-se no fluxo da linguagem interior e 

são dialogicamente construídos. Diante disso, é pertinente ressaltarmos o pensamento de 

Volochínov (2013, p. 164), ao dizer: “Afirmamos, decidida e categoricamente, que mesmo 

essas intervenções verbais íntimas são totalmente dialógicas, estão totalmente impregnadas 

com a valoração de um ouvinte potencial, de um auditório potencial, mesmo quando o 

pensamento nesse ouvinte não tenha passado pela mente do falante” (grifo do autor).  

Isso nos leva a entender que a construção de qualquer monólogo acontece por meio da 

dialogicidade de tal discurso. Exemplo claro disso são nossas reflexões pessoais, pois, quando 

nos deparamos refletindo sobre algo, polemizando com o nosso interlocutor invisível, ou seja, 

quando discutimos conosco mesmo, em busca de nos convencermos sobre a tomada de uma 

decisão, o nosso discurso interno, que algumas vezes é pronunciado em voz alta, assume a 
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forma de indagações, supostas respostas, negações e afirmações. Simplificando: “[...] nosso 

discurso se fragmenta em intervenções separadas, maiores ou menores, toma forma dialógica” 

(VOLOCHÍNOV, 2013, p. 165, grifo do autor).  

Assim sendo, no interior da consciência apresentam-se duas vozes que se contrapõem 

uma à outra, mas uma delas prevalece e coincide com pontos de vista da classe social da qual 

o sujeito falante faz parte, bem como atende a princípios e valores dela. Em casos assim, o 

ponto de vista pessoal do sujeito é influenciado por outros, caso contrário – se ele refutar as 

ideias do grupo social do qual faz parte –, a ideologia de outros grupos passou a dominar a sua 

consciência, impondo o reconhecimento da exatidão de outra realidade social  

(VOLOCHÍNOV,  2013). Nesse sentido, no discurso interno o pensamento é ideologicamente 

orientado, ocorrendo, pois, um embate no fluxo verbal de duas ideologias, isto é, uma luta 

internalizada na consciência individual. 

Esses dois tipos de discurso, o dialógico e o monológico, são orientados 

dialogicamente, algo que é peculiar e natural dos discursos, tendo em vista que, em todos os 

seus aspectos, os discursos encontram-se vinculados aos discursos de outrem, em um processo 

de interação viva. Dessa forma, conforme pressupõem os postulados bakhtinianos, o 

dialogismo está vinculado à condição humana de heterogeneidade do sujeito. 

Assim sendo, nenhum enunciado emerge de um contexto isolado, desvinculado das 

relações com o que antes já foi dito. Os sentidos são construídos a partir do momento em que 

relacionamos nossos enunciados a outros guardados na nossa memória, que é constituída 

socialmente através do contato com as várias esferas discursivas. Desse modo, um objeto 

qualquer se apresenta sempre e inevitavelmente perpassado por ideias alheias, por pontos de 

vista de outros; ou seja, o falante, ao construir seu discurso, leva em consideração o discurso 

do outro, em um processo de relações de sentidos que constituem os enunciados.   

Toda essa discussão nos leva a compreender que Bakhtin, no decorrer de seu percurso, 

tem o interesse pelos intrincados diálogos de natureza filosófica, mas também cotidiana, na 

busca de apresentar as formas de heterogeneidade que constituem a linguagem humana, e, 

nesse contexto, apresentam-se bem demarcadas as preocupações com as dimensões histórica, 

social e ideológica. Um dos pressupostos mais recorrentes na teoria da enunciação, 

proveniente das pesquisas e estudos de Bakhtin e seu Círculo, é o de que a linguagem em sua 

natureza concreta e viva é dialógica. Assim, os sujeitos apresentam-se como singulares e 

únicos em um meio completamente dialogizado.   

Partindo dessas considerações, já pressupomos que o significado de diálogo para 

Bakhtin e seu Círculo não se limita ao quadro estreito do diálogo face a face. Como bem 
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enfatiza Faraco (2009, p. 61), “[...] o evento do diálogo face a face (aquilo que eles chamam, 

em vários momentos, de diálogos em sentido estrito do termo) estará no foco do Círculo, mas 

não como forma composicional e sim como “um documento sociológico altamente 

interessante”, isto é, como um espaço em que mais diretamente se pode observar a dinâmica 

do processo de interação das vozes sociais”.  

Nesse caso específico da interação face a face, os integrantes do Círculo de Bakhtin se 

interessam não pelo diálogo em si, mas pelo que acontece nele, pelo complexo de forças 

atuantes e que designam as formas e as significações do que é dito no discurso. Interessam-

lhes as forças que sustentam todo o processo da interação social, desde os eventos cotidianos 

até as obras mais sistematizadas do amplo campo da criação ideológica, que envolvem textos 

de natureza diversa. Assim sendo, vistas de um modo mais amplo, as relações dialógicas 

referem-se à tensa e complexa relação existente entre os enunciados e no interior deles. 

Diante do exposto, compreendemos que não só o homem e suas relações são 

dialógicas, mas também o é a vida de maneira geral. Desse modo, o dialogismo está marcado 

pela relação entre acontecimentos anteriores, atuais e vindouros e faz parte da nossa vida, em 

todas as situações cotidianas. Em síntese, estamos retomando discursos previamente 

conhecidos em todos os contextos.  

Bakhtin/Volochínov (2014) destacam que, nesse processo, as palavras possuem duas 

faces, que interagem entre locutor e interlocutor; ou seja, as palavras provêm de alguém e se 

destinam a alguém, formando o produto da interação entre sujeitos que colocam a linguagem 

em funcionamento. Assim, Bakhtin (2011, p. 410) assegura: 

 

 

Não existe primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto 

dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites). 

Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos 

passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por 

todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de 

desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo.  (grifo do autor). 
 

 

O autor aponta que, no processo dialógico, existe uma infinidade de sentidos imersos 

esquecida, que, em determinado momento do diálogo, é retomada e renovada a partir do 

contexto que se apresente, pois não há no discurso nada morto: tudo é retomado, levando em 

consideração alguns aspectos como a situação e o auditório. Dessa forma, concluímos que o 
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dialogismo opera em todos os discursos. Conforme esse pressuposto, Brait (2005, p. 94-95) 

defende a tese de que: 

 

Por um lado, o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre 

simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que 

configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. É nesse sentido 

que podemos interpretar o dialogismo como o elemento que instaura a 

constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem. Por um outro lado, o 

dialogismo diz respeito às relações que se estabelece entre o eu e o outro nos 

processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos [...].  

 

 

Percebemos, então, que nem sempre haverá consenso entre as relações dialógicas, pois 

pode ocorrer, no interior do discurso, o confronto de ideias, valores sociais e ideologias, 

ocasionando diferentes posicionamentos e opiniões, avaliados enquanto conteúdo 

significativo entrelaçado à interação verbal. Marchezan (2016) diz que há nesse contexto uma 

reciprocidade entre o eu e o outro, visto que os discursos instigam respostas. 

Em síntese, a linguagem é concebida como dialógica porque tem seus sentidos 

produzidos a partir da interação entre subjetividades no intercâmbio verbal – no exercício da 

linguagem – e se constitui a partir de uma cadeia de enunciações e enunciados. Sobral (2009, 

p. 35,) confirma isso dizendo que “o conceito de dialogismo é, portanto conceito amplo, de 

cunho filosófico, discursivo e textual” (grifo do autor). Designa, ainda que a condição de agir 

das pessoas em sociedade é responsável pela produção dos enunciados, o que nos leva a 

compreender que “[...] todo discurso é dialógico, dirigido a outra pessoa, à sua compreensão e 

à sua efetiva resposta potencial” (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 168, grifo do autor).  

Portanto, diante dessa densa discussão, constatamos, que um fator determinante na 

orientação dos estudos do texto, no decorrer das últimas décadas repousa nas reflexões 

advindas no pensamento de Bakhtin e o Círculo, em especial as pertinentes ao princípio 

dialógico da linguagem, como bem postula Curado (2010).   

  

2.4 Os gêneros do discurso: formas de usos da linguagem 

 

Em todas as esferas da atividade humana, os diferentes usos da linguagem efetuam-se 

em forma de enunciados, concretos e únicos, proferidos por falantes participantes de diversas 

interações sociais que acontecem em determinados contextos sociais. Tais enunciados 

apresentam-se tão multiformes quanto o seu campo de utilização, refletem condições e 
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finalidades específicas, são relativamente estáveis, organizados pelo seu estilo temático, estilo 

de linguagem e conteúdo composicional, elementos estes que os ligam ao todo do enunciado e 

são determinados conforme a especificidade do campo comunicativo, são oriundos da 

comunicação e interação entre os sujeitos, dando origem, assim, aos gêneros do discurso 

(BAKHTIN, 2011).  

Esta conceituação clássica, citada a partir dos postulados bakhtinianos, vem carregada 

de princípios que nos possibilitam compreender tanto os aspectos formais, como também as 

formas de funcionamento dos gêneros. Bakhtin (2011), ao caracterizar os gêneros do discurso 

como tipos enunciados concretos e únicos, coloca em cena uma discussão sobre a forma de 

materialização dos gêneros, pois estes são unidades concretas da comunicação entre os 

sujeitos e são considerados únicos não por serem fenômenos inéditos, pois cada enunciado 

particular é individual, elaborado em campos distintos de utilização da língua, a qual “[...] se 

move continuamente e seu desenvolvimento segue aquele da vida social” (VOLOCHÍNOV, 

2013, p. 137). São únicos porque em cada contexto eles aparecem de uma forma específica, 

ou seja, seu sentido nunca será igual, é irrepetível. Por mais que um interlocutor repita 

integralmente um enunciado, este não será o mesmo, porque muda a situação comunicativa, o 

público é outro, bem como a entonação é diferente.  

Volochínov (2013) nos diz que situação e auditório determinam precisamente a 

entonação e a seleção das palavras, bem como sua disposição, dando sentido ao todo 

enunciativo. A entonação apresenta-se como um condutor maleável das relações sociais entre 

os falantes numa dada situação comunicativa. Isso é caracterizado pelo tipo de atuação do 

homem em sociedade.  

Desse modo, os enunciados divergem uns dos outros, são heterogêneos, pois carregam 

consigo marcas de outros discursos e manifestam-se como fenômenos linguísticos vinculados 

à vida social e cultural das pessoas. Utilizados pelos falantes para efetuar a comunicação, 

ampliam as possibilidades de uso da linguagem, exigindo competência por parte dos sujeitos 

para adequar-se à sua situação comunicativa e ao contexto de uso a partir de sua intenção. 

Sendo assim, é impossível nos comunicarmos verbalmente se não usarmos os gêneros do 

discurso, pressuposto este, defendido por Bakhtin (2011).  

Com a extrema heterogeneidade dos gêneros discursivos tanto orais como escritos, 

cabe salientar que esse conceito abarca: 
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[...] as breves réplicas do diálogo cotidiano (salienta-se que a diversidade das 

modalidades do diálogo cotidiano é extraordinariamente grande em função 

do seu tema, da situação e da composição dos participantes), o relato do dia 

a dia, a carta (em todas as suas diversas formas), o comando militar lacônico 

padronizado, a ordem desdobrada e detalhada, o repertório bastante vário 

(padronizado na maioria dos casos) dos documentos oficiais e o 

diversificado universo das manifestações publicistas (no amplo sentido do 

termo: sociais, políticas); mas aí também devemos incluir as variadas formas 

de manifestação científica e todos os gêneros literários (do provérbio ao 

romance de muitos volumes). (BAKHTIN, 2011, p. 262).        

 

 

Diante dessa amostra, as palavras de Bakhtin (2011) nos levam a compreender que 

existe uma infinidade de gêneros, ou seja, uma diversidade de discursos heterogêneos que 

nascem a partir da necessidade comunicativa dos falantes nos diversos campos da 

comunicação humana. Tais gêneros vão-se moldando conforme o contexto social no qual eles 

se encontram inseridos.  

Como assegura Bakhtin (2011), são inúmeros os gêneros do discurso, sendo 

impossível estabelecer uma quantidade exata, pois estes se formam a partir das inesgotáveis 

possibilidades linguísticas da atividade humana. Isso evidencia a grande diversidade das 

modalidades de discursos produzidos pelos sujeitos no contexto de interação social; isto é, a 

sociedade de modo geral oferece um repertório de gêneros ilimitados, o que demonstra a 

heterogeneidade da linguagem humana.  

Os gêneros discursivos, tanto na forma oral quanto escrita, estão a nossa disposição 

para atender nossos propósitos comunicativos, e seu número cresce gradualmente e se 

diferencia ao passo que se desenvolve e se complexifica o campo discursivo, principalmente 

após avanços tecnológicos que provocaram mudanças nos meios de comunicação e na 

linguagem. Para comprovarmos isso, basta observarmos a explosão de novos gêneros de 

informação e comunicação, surgidos no âmbito digital. A comunicação via internet criou 

novos gêneros e modificou outros: por exemplo, se antes enviávamos cartas via correios, hoje 

enviamos e-mails, que é uma adaptação virtual que dispensa o papel e o lápis. Do mesmo 

modo, temos hoje blogs e mensagens instantâneas de bate-papo das redes sociais por meio de 

aplicativos em smartphones que facilitam e agilizam a comunicação entre os sujeitos sociais.   

Diante dessa realidade, ao passo que as condições de produção do discurso vão-se 

modernizando e modificando, os gêneros também vão se transformando, alguns são extintos, 

outros são criados, outros vão se fundindo, tudo isso para facilitar e atender as necessidades 

comunicativas dos usuários da língua. O que nos permite compreender, que as formas de uso 

da linguagem são multiformes, conforme os campos da atividade humana, formas essas, 
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advindas dos processos discursivos, não podendo ser pensadas fora do contexto social e 

cultural. 

Mediante essa heterogeneidade de gêneros discursivos, Bakhtin (2011) classifica-os 

em primários (simples) e secundários (complexos). Os primários são aqueles que se formam 

nas condições de comunicação discursiva imediata; nessa categoria se encaixam as diversas 

modalidades de diálogos comunicativos que são elaborados no convívio social dos sujeitos, 

cada um com suas peculiaridades e dinamismo, como é o caso do diálogo cotidiano, o bilhete, 

entre outros. Já os secundários são aqueles que surgem nas condições de um convívio social e 

cultural mais complexo e organizado, sendo, por sua vez, predominantemente escritos. Nessa 

categoria se inserem os textos literários, científicos, publicitários, entre outros, os quais 

incorporam e reelaboram os gêneros primários, gerando, assim, uma interação que integra 

diversas formas orais e escritas da comunicação humana. Assim sendo, os gêneros discursivos 

considerados secundários são mais complexos e exigem maior sistematização e elaboração.  

Vale salientar que todo enunciado oral ou escrito, primário ou secundário, presente na 

comunicação discursiva reflete a individualidade do falante; no entanto, essa característica 

apresenta-se mais marcante em gêneros literários de ficção, em que o estilo individual integra 

mais diretamente o gênero. As condições menos propícias de reflexo da individualidade na 

linguagem estão presentes naqueles gêneros do discurso que requerem maior formalidade na 

sua estrutura, como as diversas modalidades de documentos oficiais, por exemplo, em que 

quase não encontramos reflexos de individualidade, tendo em vista que estes exigem uma 

forma padronizada. Bezerra (2016, p. 17) confirma isso ao dizer que “[...] nem todos os 

gêneros são igualmente propícios a tal reflexo da individualidade do falante na linguagem do 

enunciado [...]”. 

Ao discutirmos sobre os gêneros do discurso, é preciso considerar ainda que o falante, 

levado pela sua intenção discursiva, constrói seus enunciados, e que “a vontade discursiva do 

falante se realiza antes de tudo na escolha de um certo gênero do discurso” (BAKHTIN, 

2011, p. 282, grifo do autor).  Essa escolha é determinada pela especificidade do ambiente 

discursivo, pelo estilo, pela temática e pelos sujeitos responsáveis pela construção discursiva. 

A intenção do falante revela toda sua individualidade e subjetividade, as quais são 

posteriormente adaptadas ao gênero escolhido. 

Vale salientar também que, na construção de um gênero, a figura do outro é condição 

essencial para compreendermos o caráter dialógico do enunciado, pois, ao realizar suas 

escolhas linguísticas, o falante faz referências a enunciados anteriores. Assim sendo, haverá 

sempre ressonâncias dialógicas de um enunciado em outro, a manifestação de reflexos do 
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discurso de outrem, implícita ou explicitamente assimilados pelo produtor e expostos na 

materialidade enunciativa, porque o falante não é um Adão mítico, conforme postula Bakhtin 

(2011), e seu discurso é inevitavelmente um palco de diálogo de opiniões de interlocutores.  

Desse diálogo com enunciados precedentes geram-se atitudes responsivas, em prol das 

quais o enunciado é criado por determinado falante. É, pois, a partir da compreensão 

responsiva do outro que o todo do enunciado se constitui. Entretanto, estes enunciados não se 

ligam apenas a enunciados precedentes, eles também se abrem ao diálogo com outros 

subsequentes.  

Portanto, no processo de elaboração de um gênero do discurso, a alusão ao discurso do 

outro é algo inevitável, ou seja, expressões verbalizadas ou não sempre ecoam vozes alheias, 

tudo é discurso do outro que se manifesta.  

E para compreendermos melhor como se deu o trabalho com os gêneros discursivos 

em nosso estudo é importante ainda conhecermos com mais afinco os gêneros que o 

constituíram. É justamente isso que faremos na seção subsequente, evidenciando, além de 

suas peculiaridades, seu uso em sala de aula.  

 

 

2.5 Gêneros do discurso envolvidos na pesquisa 

 

 

Nesta seção, trazemos uma discussão sobre os gêneros utilizados na constituição do 

corpus dessa pesquisa – a charge e o diário de leitura –, apresentando as características de 

ambos, sua origem e seu manuseio em sala de aula. Tal descrição é fundamental para a 

compreensão das análises por nós desenvolvidas, bem como justifica a escolha de tais gêneros 

nesta pesquisa. 

 Nas atividades desenvolvidas em sala de aula que culminaram no material de nossa 

análise, as charges serviram como base para produção dos diários. Nesse contexto de 

produção, os alunos, ao entrarem em contato com os textos chárgicos, manifestaram seus 

pensamentos, sensações e emoções acerca do tema discutido, bem como mobilizaram seus 

conhecimentos prévios na constituição dos diários.  

Em cada um dos subtópicos, além de discutirmos sobre os gêneros, apresentamos 

também como eles podem ser trabalhados de forma dialógica em sala de aula, dando a 

oportunidade ao educador de acompanhar de perto o desempenho do aluno nas áreas de 

leitura e produção textual, ao estabelecerem diálogo entre o texto lido e outros textos antes 

vistos por eles.  
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2.5.1 Gênero charge 

 

 A charge é um gênero do discurso que apresenta um caráter predominantemente 

icônico, manifestado através das imagens como representação real da realidade, que se 

associam ao verbal, configurando os sentidos do texto. O verbal e o não verbal se relacionam 

dialogicamente, estabelecendo entre si um vínculo de complementaridade, em que imagem e 

texto ocupam o mesmo espaço para relatar com humor acontecimentos reais do contexto 

social. Na definição de Flôres (2002, p. 14) a charge é: 

 

 

[...] um texto usualmente publicado em jornais sendo via de regra constituído 

por um quadro único. A ilustração mostra os pormenores caracterizadores de 

personagens, situações, ambientes, objetos. [...] Escrita / ilustração integram-

se de tal modo que por vezes fica difícil, se não impossível, ler uma charge e 

compreendê-la, sem considerar os dois códigos complementarmente, 

associando-os à uma consideração do interdiscurso que se faz presente 

como memória, dando uma orientação ao sentido num contexto dado – 

aquele e não qualquer outro. (grifo da autora).  

 

 

Conforme afirma a autora, na charge o discurso verbal e a ilustração humorística são 

elementos que se entrelaçam por meio de uma relação dialógica e discursiva que denuncia as 

falhas e os desvios de condutas, fatos pouco louváveis do âmbito social. Assim sendo, a 

charge é uma ilustração seguida ou não de enunciados verbais que satirizam a sociedade em 

determinado contexto histórico, que utiliza uma linguagem menos padronizada e/ou 

organizada do que outros gêneros discutidos no âmbito escolar, como a resenha ou o resumo, 

por exemplo, enquadrando-se, pois, no grupo dos gêneros primários que na concepção de 

Bakhtin (2011) são aqueles que se formam no âmbito da comunicação discursiva imediata.  

Quanto aos seus aos aspectos evolutivos e históricos, a charge mostra-se como um 

gênero do discurso de origem francesa, conforme atesta Costa (2009). Surgiu no século XIX, 

na Europa, e etimologicamente significa carga, exagero que ofende violentamente, por meio 

do humorismo grotesco, fatos sociais, políticos e culturais de conhecimento público. No 

princípio, os textos chárgicos eram publicados em folhetos de forma isolada, usados para 

confrontar e criticar as ações políticas e religiosas de um povo, ou seja, era um instrumento de 

reivindicação contra a organização social. Atualmente, a charge aparece vinculada a outros 

meios comunicativos como, por exemplo, a internet, jornais, revistas.  
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Segundo Fontana (2009), no Brasil a charge foi inaugurada por Manuel de Araújo 

Porto Alegre, por volta de 1830, no Jornal do Comércio no Rio de Janeiro.  Em 1844, ele 

lançou a revista “Lanterna Mágica”, primeiro periódico ilustrativo, em que o artista compilou 

todas as suas charges, as quais fizeram sucesso na imprensa, tornando-se até hoje um gênero 

discursivo de muito valor social que ganhou espaço socialmente e respeito por parte dos seus 

leitores, pelo fato de ser um texto informativo, o qual reivindica e critica cômica e 

satiricamente os fatos sociais. Em relação a seus personagens, podemos dizer que eles são 

seres reais e fazem parte do nosso contexto, tornando, assim, a compreensão mais fácil.  

Nesse sentido, a charge é muito significativa, pois manifesta a realidade das batalhas 

presentes nos movimentos sociais, políticos e culturais de um povo. É um gênero que gera 

discussões que manifestam os anseios, as indignações e insatisfações, ou seja, vai muito além 

de uma simples piada gráfica, pois seu teor humorístico é apenas uma forma de chamar 

atenção dos leitores para assuntos sérios de uma sociedade democrática e cidadã, em que o 

chargista expõe graficamente seu posicionamento sobre determinado fato social, por meio de 

caricaturas burlescas e do uso híbrido da linguagem. Conforme Flôres (2002, p. 10): 

 

 
As formas perceptíveis na charge se materializam por meio da escrita e do 

desenho, sendo a síntese olho-ouvido resultante o vestígio que testemunha e 

registra a concorrência de signos linguísticos, culturais, ideológicos, 

psicológicos presentes a um só tempo nesse tipo de produto cultural. O 

componente linguístico é co-responsável, juntamente com o componente 

gráfico e imagético, pelo grau de informatividade e poder argumentativo, 

persuasivo da mensagem. (FLÔRES, 2002, p, 10). 

 

 

Desse modo, a charge, em sua natureza concreta e viva, é verbal e não verbal, 

condensa muitas informações em um pequeno espaço e as manifesta por meio do conteúdo 

linguístico e imagético. O referido gênero apresenta em seu bojo uma diversidade de sentidos, 

intenções, crenças, que nos permitem compreender a dinâmica dos dizeres e pensares 

existentes no entorno social.  

O chargista, por meio da caricatura, critica e zomba de forma exagerada de fatos e 

situações cotidianas, e o faz deixando reflexos de seu estilo e individualidade, pois “todo 

enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também em qualquer campo da 

comunicação discursiva – é individual e por isso pode refletir a individualidade do falante (ou 

de quem escreve), isto é, pode ter estilo individual” (BAKHTIN, 2011, p. 265).  
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Essa individualidade é manifestada tanto na forma escrita quanto nos desenhos – 

marcas que identificam a opinião do chargista diante de fatos de ordem política, histórica, 

social e ideológica – , nos quais se encontram entrelaçadas vozes que dialogam entre si para 

constituir os sentidos. Nesse contexto de produção, o chargista, direta ou indiretamente, 

retoma outros enunciados, os quais “[...] não são indiferentes entre si nem se bastam cada um 

a si mesmos; uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros” como bem 

assegura (BAKHTIN, 2011, p. 297).  

No que se refere a sua influência social, a charge possui um lugar de muita 

importância, pois, além de nos fazer entender as situações cotidianas de forma divertida e nos 

tornar leitores críticos da realidade em que nos encontramos inseridos, possui também um 

valor histórico e ideológico que traz à tona aspectos sociais de determinada época. Diante 

disso, convém salientar o que escreve Flôres (2002, p. 10): “A importância da charge 

enquanto texto decorre não só do seu valor como documento histórico, como repositório de 

forças ideológicas em ação, mas, também como espelho de imaginário de época e como 

corrente de comunicação sublimar, que ao mesmo tempo projeta e reproduz as principais 

concepções sociais, pontos de vista, ideologias em circulação”.  

Nesse contexto, imagem e texto se associam, numa hibridização de elementos verbais 

e não verbais que resulta em significados de muito valor informativo que devem ser 

analisados atentamente pelo leitor para serem interpretados. A respeito da charge e seus 

elementos constituintes, Souza e Machado (2005, p. 59) acrescentam que: 

 

 
Este tipo de texto apresenta uma certa quantidade de recursos linguísticos; 

no entanto, é bastante comum em algumas charges o desenho de um balão 

com apenas um sinal de pontuação (ou a pontuação apenas). Sendo assim, a 

pontuação deve ser entendida não só como elemento necessário à produção 

textual, mas também como elemento gráfico que compõe e estrutura a 

imagem. Enfim, deve-se considerar os elementos da sintaxe visual a partir 

dos elementos constituintes da imagem: cor, ritmo, volume, composição 

direção e , a partir desses aspectos, adotar um método de leitura das imagens 

de sentido  

 

 

Assim sendo, no processo de compreensão da charge, é necessário considerar todos os 

seus elementos, sejam eles verbais ou não, pois estes serão os responsáveis pela interpretação 

textual e reforçam o efeito de sentido no texto, haja vista que imagem e texto se 

complementam.  
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Vale salientar ainda que o chargista tem o intuito de mostrar que seriedade e 

ridicularização são dois fatores que se movimentam simultaneamente na charge, provocando 

riso e ao mesmo tempo dando sentido ao texto: são relatados os conflitos sociais, os 

questionamentos críticos, os conflitos de opiniões sociais, os arranjos políticos e as disputas 

de poder, ou seja, é um gênero por natureza polêmico, como atesta Flôres (2002). 

O texto chárgico apresenta diversos posicionamentos críticos, confronto de ideias e 

opiniões referentes às organizações sociais. Além de sua carga ideológica, a charge pressupõe 

do seu leitor conhecimento de mundo, ou seja, requer que o leitor esteja atualizado dos fatos 

ocorridos diariamente em todas as esferas do contexto social. A informação por parte do leitor 

é fundamental, pois, segundo Romualdo (2000): 

 

Se o leitor do texto chárgico é um indivíduo bem informado, integrado nas 

questões e acontecimentos políticos de sua época, há a possibilidade de que 

ele compreenda e capte o teor crítico de algumas charges, sem ler os outros 

textos presentes no jornal, com os quais elas se relacionam 

intertextualmente. Mas se ele não conhece o fato, a situação ou personagens 

presentes na charge, ou se ainda deseja precisar as informações acessórias, 

buscará o auxílio dos textos que mantêm relações com o chárgico 

(ROMUALDO, 2000, p. 42). 

 

 

Com base no exposto acima, os conhecimentos prévios do leitor apresentam-se como 

fundamentais no processo de interpretação e são classificados por Koch e Elias (2014. p, 42) 

como os “[...] conhecimentos alusivos a vivências pessoais e eventos espácio-temporalmente 

situados, permitindo a produção de sentidos”. Diante disso, é pertinente dizer que, quando o 

autor produz um texto, recorre tanto de forma implícita como explícita a outros textos e 

espera que o interlocutor reconheça o texto original, compreenda os efeitos de sentidos 

produzidos por essa transformação, a fim de que o propósito comunicacional seja atingido. A 

interação entre o texto chárgico e o seu interlocutor é fundamental para o processo 

interpretativo. Nas palavras de Flôres (2002, p. 11): 

 

 
O texto da charge como espaço aberto ao processo de produção de sentidos 

implica o receptor, que não é um mero ponto de chegada da mensagem, mas 

um elemento essencial do processo. A interação da charge com sua 

exterioridade, seu leitor, dá-se através de um processo de semiose que impõe 

a recepção e decodificação de determinadas informações, sinais etc. Se essas 

informações não se convertem em signos, não são percebidas e, nesse caso, 

não entram no circuito comunicacional.  
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Nesse sentido, o leitor se apresenta como elemento fundamental, um “interlocutor 

vivo”, como bem coloca Volochínov (2013, p. 163), pois este é o responsável pela 

decodificação da mensagem e faz uso dos seus conhecimentos de mundo para atribuir 

sentidos aos elementos verbais e não verbais do contexto comunicativo da charge, em um 

processo interativo entre leitor, texto e autor. Sendo assim, o leitor recorre a diversos recursos 

linguísticos e imagéticos para conseguir compreender o contexto enunciativo da charge e a 

intenção do chargista.  

Diante do exposto, percebemos que a charge exige muito do seu leitor, pois, para 

compreendê-la, é necessário reunir diversos fatores como, por exemplo, texto verbal, imagens 

e conhecimentos prévios para se construírem os sentidos. Em síntese, a charge apresenta-se 

como um gênero possuidor de uma linguagem polêmica e faz uso de um grande número de 

implícitos que introduz no texto, despertando riso e, ao menos tempo, fazendo-nos refletir 

sobre os fatos sérios ocorridos cotidianamente na sociedade.  

Convêm ressaltarmos ainda que, a partir da leitura do texto chárgico, podem ser 

produzidos novos textos, os quais evidenciam as impressões do leitor, como é o caso do diário 

de leitura, gênero esse que trataremos na seção seguinte.  

Portanto, a partir da discussão realizada nesta seção acerca da charge, constatamos que 

o referido gênero agrupa instâncias enunciativas textuais e paratextuais, uma linguagem 

híbrida, em que se reúnem imagem e texto numa arena dialógica, onde se confrontam ideias e 

valores de um povo. Nesse sentido, “[...] os conflitos da língua refletem os conflitos da classe 

no interior do mesmo sistema [...]”, como bem afirmam Bakhtin/Volochínov (2014, p. 14), 

atestando ainda que na comunicação, além dos conflitos, manifestam-se também relações de 

dominância e confrontos hierárquicos de utilização da língua por determinada comunidade.   

 

2.5.2 Gênero diário de leitura 

 

Nesta subseção, apresentamos uma discussão detalhada sobre o diário de leitura, um 

gênero, segundo Machado (1998), que reúne propriedades do gênero diário íntimo. Fazemos 

essa discussão fundamentados principalmente nos postulados teóricos de Machado (1998, 

2005) e de Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2007), bem como em outros estudiosos que 

desenvolveram trabalhos empíricos no quadro teórico que evocamos nesta pesquisa. 

Procedemos à investigação teórica, centrada nas características do gênero diário de leitura, 

nas suas condições gerais e no seu uso didático. Pretendemos, pois, esboçar o papel que esse 
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gênero pode desempenhar na escola e, mais especificamente, no desenvolvimento da 

atividade de leitura por meio de um modelo de produção de discursos comprometido com a 

construção de um pensamento crítico e reflexivo.  

A princípio, podemos dizer que este é um gênero produzido pelo leitor à medida que 

ele lê de forma reflexiva determinado texto. Ao passo que faz isso, manifesta sua 

compreensão sobre o que o autor diz e sintetiza ou parafraseia o texto para confirmar sua 

compreensão. Conforme esse pensamento, Machado (2005, p. 65) caracteriza o gênero diário 

de leitura como: 

 

[...] uma „conversa‟ com o autor do texto, ele se constitui como um texto de 

características dialógicas acentuadas, uma vez que não só institui um diálogo 

entre leitor e autor, mas também favorece o despertar do aluno para o 

dialogismo existente entre diferentes discursos verbais e não verbais que nos 

constituem, rompendo barreiras estanques entre diferentes domínios de 

conhecimento. 

 

 

Esse dialogismo, notadamente marcado no diário, demonstra que trabalhar o texto 

como lugar de diferentes pontos de vista – no qual o autor se posiciona ajustando, 

modificando e refutando o já dito –, conduz a uma leitura mais crítica, em que os sentidos são 

apreendidos a partir de uma relação que o todo do enunciado mantém com os enunciados que 

o precedem e com os que o sucedem. Segundo os postulados bakhtinianos, esse dialogismo 

está ligado à condição humana e à heterogeneidade dos sujeitos, tendo em vista que “os 

enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um em si mesmos; uns conhecem 

os outros e se refletem mutuamente uns nos outros” (BAKHTIN, 2011, p. 297). Portanto, os 

enunciados refletem ecos de outros enunciados e apresentam mútuas relações dialógicas.  

Além desse dialogismo presente nos diários, salientamos também que o gênero nos 

oferece um espaço no qual manifestamos nossas emoções, julgamentos subjetivos e 

relacionamos o que é lido com nossas experiências de vida, ou seja, “[...] damos exemplos de 

situações similares; relacionamos o que nos é dito com livros que já lemos, com músicas que 

ouvimos, com peças de teatro e filmes a que assistimos etc.” como bem sublinha 

(MACHADO, 2005, p. 65). E fazemos isso por meio de um gênero de cunho narrativo, íntimo 

e subjetivo. 

Partindo para um ponto de vista histórico, Machado (1998) postula que pesquisadores 

que trabalham com o referido gênero são unânimes em afirmar que o trabalho com diários de 

leitura ganha maior destaque no século XIX, em que muitos estudiosos se debruçaram sobre 
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essa temática, e afirmam que esse gênero resiste ao tempo e às mudanças históricas e sociais. 

Diante disso, Machado (1998, p. 21-22) nos diz ainda que essa forma de escrita diarista está 

vinculada “[...] às contradições existentes entre a firmação de determinados princípios de 

ordem social, tais como o da liberdade e da igualdade, e as reais condições com as quais os 

indivíduos se confrontariam no cotidiano”. Tais contradições conduzem a um questionamento 

acerca da identidade dos indivíduos que buscam resolver isso por meio da escrita diarista. 

Nesse sentido, o sujeito é levado a fazer uma historização de si mesmo.  

Convém evidenciarmos ainda que, ao passo que a escrita diarista aumenta, ela se 

apresenta como objeto de discursos múltiplos que abordam diferentes opiniões, torna-se 

objeto de estudo de pesquisadores, professores e estudantes de diferentes áreas e configura-se 

não só como objeto de pesquisa, mas como instrumento de ensino-aprendizagem. O trabalho 

com esse tipo de escrita no contexto escolar possibilita um exercício de reflexão, de novas 

relações, assim como a produção de discursos mais pessoais em sala de aula, uma forma de 

fazer história de si mesmo numa escrita livre, em primeira pessoa, a partir da leitura indicada 

pelo educador.    

Nesse contexto, o leitor estabelece um diálogo com o autor do texto, faz registros de 

informações interessantes, faz críticas, expõe dúvidas, evidencia problemas de interpretação, 

manifesta impressões pessoais, apresenta concordâncias e discordâncias com o autor e 

estabelece relações entre os textos lidos. A esse respeito, Buzzo (2003, p. 65) complementa 

que o diário de leituras “configura-se como um texto polifônico, no qual se refletem, no 

mínimo, a voz do próprio autor e a voz do autor do texto lido”, o que se dá por meio de uma 

relação dialógica entre textos.  

Dessa maneira, a escrita diarista proporciona a quem a pratica inúmeros benefícios, 

evidenciados por Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2007, p. 113) como: “Descobrir seus 

próprios pensamentos e aprofundá-los, como uma forma de pesquisa interna; avaliar 

questionar, buscar justificativas para eles; ter um conhecimento mais aprofundado de si 

mesmos; exercer uma constante autoavaliação e autocrítica [...]”. Essas práticas possibilitam 

ao educador desenvolver um trabalho investigativo, com o intuito de detectar as dificuldades e 

as necessidades de cada aluno; permitem ao aluno desenvolver seu próprio aprendizado e suas 

ideias, aumentar sua criticidade e reflexividade, como também incitar uma conversa dele com 

o autor das charges, manifestando, assim, o dialogismo entre os discursos.  

Ao considerarmos que o diário de leituras não possui um destinatário específico, seu 

produtor não se vê na obrigação de demonstrar sempre certezas sobre tudo. É o que Machado, 

Lousada, Abreu-Tardelli (2007, p. 116) evidenciam: “[...] ele frequentemente expressa sua 
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incerteza sobre o que afirma, seus questionamentos, sua dificuldade diante de determinada 

questão ou texto, como se deixasse seu pensamento fluir livremente [...]”. Dessa forma, o 

produtor do texto expõe evidentemente as vozes que atravessam seus discursos e deixa 

transparecer suas incertezas. Essas vozes ecoam na materialidade discursiva e se entrelaçam, 

para construir os sentidos, como bem propõem os princípios bakhtinianos.  

Quanto aos conteúdos possíveis de serem abordados no diário “[...] a variedade é 

também a regra”, de acordo com Machado, Lousada, Abreu-Tardelli (2007, p. 116), sendo, 

pois, possível tratar de diversas temáticas nas narrativas diaristas. No entanto, nesse tipo de 

escrita, o que predomina são as experiências pessoais, sentimentos, reflexões e pensamentos 

íntimos, ou seja, conteúdos que evidentemente se relacionam com o texto lido e trazem para o 

contexto de produção outras vivências, as quais são provocadas no leitor a partir do que ele lê. 

Em relação ao processo de produção, Lima (2013, p. 56) nos diz que, na escrita do 

diário de leitura, “[...] há a permissão social para que o estilo individual apareça com mais 

evidência. O escrever para si mesmo abre a possibilidade para o uso de uma linguagem que 

foge dos padrões estabelecidos pela norma culta”, ressaltando, com isso, a linguagem usada 

cotidianamente. Assim sendo, “o estilo integra a unidade de gênero do enunciado como seu 

elemento” (BAKHTIN, 2011, p. 266) – um estilo que é indissoluvelmente ligado ao 

enunciado, pois, seja ele oral ou escrito, sempre manifesta o estilo individual do seu produtor, 

com exceção daqueles que exigem maior padronização em sua escrita como, por exemplo, os 

documentos oficiais que obedecem a um modelo pronto e acabado. 

Assim sendo, no caso do gênero diário de leitura, essa individualidade é 

evidentemente notada, pois o falante deixa evidências de seu estilo próprio e de sua 

personalidade por meio de variações linguísticas, interjeições, linguagem da internet (com a 

presença de abreviações e emotions) e regionalismos. Essas são apenas algumas das formas 

que podemos evidenciar na escrita diarista: a presença da individualidade do aluno, a 

assunção da voz do seu produtor naquilo que ele tem de mais íntimo, ou seja, seu 

posicionamento ante os discursos alheios. 

 Diante disso, o diário de leitura constitui-se como uma ferramenta para averiguar a 

forma que o meio social, as práticas e o comportamento dos alunos influenciam nas suas 

práticas de leitura e escrita, mediante marcas que eles deixam registrados em seus diários, 

pois eles se sentem muito à vontade para registrar suas vivências. A partir disso, 

comprovamos ainda mais a semelhança entre o diário de leitura e o diário íntimo. O fato de o 

diário de leitura herdar características do diário íntimo torna a atividade em sala de aula bem 
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mais interessante e atraente, principalmente para boa parte do público feminino, que fez uso 

do diário em seu cotidiano.  

 Em síntese, na escrita diarista, a individualidade impera, e o aluno sente-se mais livre 

para expor seu pensamento de forma crítica e reflexiva sobre qualquer que seja o assunto. No 

entanto, esse tipo de escrita deve ser vista não apenas como a expressão do pensamento, mas 

como uma forma de descoberta dos próprios pensamentos. 
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3 HETEROGENEIDADE DISCURSIVA: UM CAMPO DE MÚLTIPLAS VOZES EM 

DIÁLOGO 

 

 

Este terceiro capítulo contempla uma discussão acerca do “discurso citado”, como um 

campo permeado pela heterogeneidade, assumindo o pressuposto de que o enunciado é 

atravessado pelas múltiplas vozes do outro, isto é, por vozes alheias que ecoam na 

materialidade de nossos discursos, sejam eles orais, escritos ou visuais. Essas vozes, marcadas 

ou não marcadas, exercem funções distintas e são responsáveis pela formação dos sentidos. 

Para estudarmos a presença do discurso do outro na materialidade textual, 

mobilizaremos, principalmente, as postulações teóricas de Bakhtin (2011), 

Bakhtin/Volochínov (2014) e Authier-Revuz (1990, 2004, 2008). Partiremos do pressuposto 

bakhtiniano de que a construção de um discurso está permeada de ecos e ressonâncias de 

outros discursos, o que nos leva a entender o enunciado como palco de encontro de opiniões, 

de modo que até as mais simples construções discursivas imprimem uma reviravolta dialógica 

que subjaz aos enunciados. 

 No decorrer dessa contextualização teórica, além de abordarmos a concepção 

bakhtiniana de discurso citado, trataremos também da heterogeneidade discursiva como 

componente responsável pela constituição da linguagem. Discutiremos ainda sobre o discurso 

indireto e as vozes sociais, demonstrando como acontece a referência ao discurso do outro.  

Buscaremos evidenciar, na perspectiva dos teóricos acima citados, de que forma o discurso 

citado se apresenta como uma das principais representações do discurso do outro. 

 

3.1 O olhar bakhtiniano acerca do discurso citado 

  

 

Neste tópico, esboçamos sistematicamente algumas reflexões acerca do fenômeno do 

discurso citado, como ele tem sido contemplado na abordagem enunciativo-discursiva, 

trazendo para discussão as contribuições de Bakhtin e demais membros do Círculo que 

constituem a base teórica a partir da qual orientamos a presente pesquisa. Desse modo, a 

perspectiva bakhtiniana de estudar o discurso nos guiará a pensar o diálogo e sua importância 

na construção dos sentidos, principalmente quando se trata de compreender a descrição das 

formas de citar o discurso do outro.  

As formulações contidas em textos do Círculo nos permitem compreender o discurso 

citado ou discurso de outrem, especificamente as tecidas em Bakhtin/Volochínov (2014). 
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Assim sendo, nesta discussão, discorreremos como o outro se manifesta no discurso para 

produzir sentido, o que pressupõe que os discursos não são homogêneos; pelo contrário, são 

ricos em heterogeneidade e se manifestam atravessados por vozes alheias e por outros 

discursos.  

Ressaltamos que, ao falar de discurso citado, logo nos vem à mente o fato de citar as 

palavras de outrem, tendo em vista que estamos a todo momento retomando textos, termos e 

falas de outras pessoas; ou seja, o ato de citar corresponde ao fato de relatar, o que concerne a 

uma forma de menção a palavras alheias. Nesse contexto, não se leva em consideração apenas 

o conteúdo centrado no objeto e no sentido, pois, conforme assegura Bakhtin (2011, p. 298), 

“a expressão do enunciado, em maior ou menor grau, responde, isto é, exprime a relação do 

falante com os enunciados do outro [...]” (grifo do autor). Isso nos leva a compreender que, 

por mais monológico que seja, o discurso sempre manifestará em sua totalidade marcas de 

outrem que ressoam dialogicamente, visto que “o enunciado é pleno de tonalidades 

dialógicas [...]” (BAKHTIN, 2011, p. 298, grifo do autor). Nesse sentido, os nossos discursos 

nascem da interação e da luta com os pensamentos de outros.   

Assim, ao falarmos de discurso, é inevitável não retomarmos o conceito de dialogismo 

como princípio fundador da linguagem, uma vez que o diálogo se configura como uma das 

maneiras fundamentais de execução da interação verbal em suas diversas formas. Partindo 

desse pressuposto, são pertinentes as palavras de Bakhtin/Volochínov (2014), ao postular que 

a unidade real da língua não é produto do monólogo individual e isolado, mas da interação 

entre pelo menos dois indivíduos histórica e ideologicamente situados em contextos sociais. 

Diante disso, asseguramos, com base nos princípios bakhtinianos, que todo discurso é 

dialógico, visto que o dialogismo é compreendido como fenômeno social que constitui a 

essência da linguagem, e o estudo desta não pode desconsiderar essa realidade. Entendemos, 

pois, que todo discurso é constituído pelo discurso do outro, podendo, conforme a situação 

comunicativa, ser recriado e reinterpretado pelos falantes. Assim sendo, nossos discursos 

nunca são completamente novos, porque apresentam sempre resquícios de outros, 

reorganizados de forma dialógica por meio da fala do outro, com marcação mais explícita ou 

implícita. Partindo dessa noção, Bakhtin/Volochínov (2014, p. 150) evidencia o fenômeno do 

discurso citado como sendo “o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao 

mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, a enunciação sobre a enunciação” (grifo dos 

autores).  

Desse modo, aquilo que falamos é apenas o conteúdo do discurso, o tema das palavras 

que pronunciamos cotidianamente. Bakhtin/Volochínov (2014, p. 150) nos diz que “[...] o 
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discurso de outrem constitui mais do que o tema do discurso; ele pode entrar no discurso e na 

sua construção sintática, por assim dizer, „em pessoa‟, como uma unidade integral da 

construção”. Assim, o discurso citado conserva sua autonomia estrutural e semântica sem 

modificar o contexto linguístico, o qual o integrou. Caso a enunciação fosse limitada ao 

conteúdo temático, seria caracterizada como superficial, pois, para penetrar o conteúdo 

discursivo por completo, é preciso integrá-lo em sua construção.  

Conforme os princípios bakhtinianos, o discurso de outrem é uma das principais 

representações da presença do outro no discurso e se mostra como uma forma de marcar o 

posicionamento ideológico dos sujeitos discursivos. Bakhtin/Volochínov (2014) atestam que 

isso se dá por meio de relações dinâmicas e complexas, estabelecidas entre o contexto 

narrativo e o discurso de outrem, por meio das quais podemos identificar os diferentes efeitos 

de sentido, produzidos através da inserção da voz do outro em nossos discursos. Tudo isso 

pode influenciar posicionamentos ideológicos dos participantes envolvidos na interação 

discursiva, o que nos leva a entender que não podemos dissociar discurso citado e contexto 

narrativo, pois o discurso se forma a partir de uma inter-relação social na comunicação verbal 

entre os sujeitos e o contexto enunciativo, e nunca isoladamente.  

Quanto aos posicionamentos, estes resultam das diferentes formas de manipulação da 

palavra alheia, visto que o enunciador, ao integrar à sua composição outra enunciação, 

estabelece fronteiras entre as vozes constituintes do discurso, que ora se aproxima, ora se 

afasta do discurso citado por ele. Partindo dessa noção, reconhecemos que a relação entre a 

formação ideológica e a formação discursiva é constitutiva do discurso.  

Assim, a partir do momento em que o discurso é ativamente absorvido, por meio da 

recepção da enunciação de outrem na consciência, ele exercerá influência sobre as palavras 

que serão proferidas em seguida, refletindo, pois, tendências básicas e constantes da 

“recepção ativa do discurso de outrem”, evidenciadas nas formas da língua, como atestam 

Bakhtin/Volochínov (2014, p. 152). Toda apreensão de uma enunciação de outrem, que é 

ideologicamente significativa e absorvida por um sujeito, tem sua expressão no discurso 

interior. E esse sujeito que apreende a palavra alheia e constitui o objeto do seu discurso, não 

é um ser privado da palavra; pelo contrário, é um ser cheio de palavras interiores que se 

juntam aos discursos que são apreendidos no exterior, efetuando-se, assim, a enunciação.   

Com base nisso, salientamos que o objeto do discurso de um falante não se torna pela 

primeira vez objeto do discurso de um determinado enunciado e nem este falante é o primeiro 

a discutir sobre ele, pois, em algum outro momento, esse objeto já foi abordado e discutido. 

Como bem ressalta Bakhtin (2011, p. 300), “o objeto, por assim dizer, já está ressalvado, 
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contestado, elucidado e avaliado de diferentes modos; nele se cruzam, convergem e divergem 

diferentes pontos de vista, visões de mundo, correntes”. Levando em consideração esse 

pensamento, ressaltamos que o tal objeto não é virgem, ou seja, nomeado pela primeira vez. 

Na realidade, sempre repetimos os enunciados, assim como o seu objeto, isto é, estamos 

sempre retomando visões, pontos de vista, teorias etc., as quais não deixam de refletir em 

nossos enunciados.    

Portanto, a partir dessa discussão, compreendemos que nas formas de discurso citado 

manifesta-se uma relação ativa de uma enunciação com a outra, através de construções 

estáveis na própria língua. Assim nascem os discursos, por meio de uma orientação com 

outros discursos que se constituem através do entrelaçamento de vozes que se relacionam e 

dão origem aos sentidos. Desse modo, os discursos entram em contato com outros discursos e 

com outras vozes, as quais são percebidas na materialidade linguística, seja de forma direta ou 

indireta.  

A seguir, discutiremos com mais precisão como o falante utiliza o discurso indireto em 

suas construções enunciativas e fá-lo-emos pautados principalmente nos preceitos 

bakhtinianos. Ressaltamos ainda, que a ênfase recai no discurso indireto porque essa é a 

forma de citação mais usada pelos alunos do 2º ano “A” da Escola Nelson Batista Alves, 

tendo em vista que, no decorrer da produção das narrativas eles fazem usos de discursos 

alheios, retomam vozes de diferentes esferas comunicativas e ativam seus conhecimentos 

prévios.  

  

3.3.1 O discurso citado indireto 

 

 O discurso citado, uma das principais formas de representação da presença do outro no 

discurso, se manifesta como uma forma de marcar o posicionamento ideológico dos falantes. 

Desse modo, falamos sempre através da palavra do outro, ao retomarmos constantemente 

enunciados que não nos pertencem, ou seja, tomamos para nós palavras de outrem para 

construir nossos dizeres, bem como nossa identidade.  

Em seus estudos, Bakhtin/Volochínov (2014) abrigam uma discussão sobre o discurso 

de outrem, considerando-o como elemento essencial na constituição ideológica dos seres 

humanos. Sendo assim, compreender o fenômeno da introdução das palavras alheias é 

fundamental para compreender a evolução ideológica dos sujeitos sociais. Os filósofos russos 

esclarecem ainda que a presença da palavra do outro no discurso ultrapassa questões sintáticas 

e estruturais, adentrando no campo do sentido.  
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Nesse contexto, o sujeito, enquanto ser social, interage com uma diversidade de 

discursos, e as estratégias utilizadas por ele para reproduzi-los estão carregadas de tons 

valorativos que resultam em tomadas de posição. Nesse processo de interação, a teoria 

dialógica da linguagem, concebida por Bakhtin e o Círculo, auxilia-nos a pensar a relação do 

sujeito com suas vozes. 

Diante do que nos coloca a teoria bakhtiniana, convém ressaltarmos que os 

enunciados, em suas diversas formas, estão conectados dialogicamente com outros 

enunciados, e “a apropriação linguística é um processo que vai desde a mera repetição da 

palavra alheia à sua reelaboração, capaz de fazê-la ressoar de forma diferente, de conceder-lhe 

uma nova perspectiva, de fazer-lhe expressar um ponto de vista diferente” (PONZIO, 2008, p. 

101). Fazemos isso ao nos apropriarmos de palavras advindas de outros discursos, as quais 

são peças fundamentais, dotadas de sentidos, que constituem a enunciação indiretamente. 

Essa dialética, que envolve a palavra própria e a palavra alheia, ocorre quando o 

falante se orienta por meio do discurso do outro, sob a forma de discurso direto, indireto e 

indireto livre. Diante disso, salientamos que, em nossa discussão, nos limitaremos apenas ao 

estudo do discurso citado indireto, o qual é fundamental para nosso estudo, haja vista que seu 

enunciador não se propõe a reproduzir as palavras do sujeito falante fielmente como elas 

foram ditas, mas transmite o conteúdo do pensamento de outrem, escrevendo-o com suas 

próprias palavras. Por essa razão, Authier-Revuz (2008, p. 150) considera “[...] o DI, como 

uma operação de reformulação [...]” (grifo da autora), em que o locutor, ao fazer uso de suas 

palavras, se manifesta na enunciação como um tradutor e remete ao outro como fonte de 

sentido dos propósitos que relata.  

Diante disso, percebemos que o discurso indireto se diferencia do discurso direto 

(DD), pois, numa construção indireta, o sujeito citante tem várias formas de traduzir as falas 

citadas, de modo que as palavras do outro não são trazidas exatamente como elas estão no 

discurso alheio, como acontece no discurso direto, pelo fato de a ênfase recair no conteúdo do 

pensamento.  

Sobre o discurso indireto, Bakhtin/Volochínov (2014, p. 165) nos dizem que ele “[...] 

ouve de forma diferente o discurso de outrem; ele integra ativamente e concretiza na sua 

transmissão outros elementos e matizes que os outros esquemas deixam de lado”. Por essa 

razão, a transposição palavra por palavra na enunciação não é uma tendência analítica do 

discurso indireto. Para Bakhtin e o Círculo, o emprego do discurso indireto implica uma 

análise enunciativa que acontece simultânea à transposição do discurso alheio, ou seja, “a 

análise é a alma do discurso indireto” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 166).  
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Sendo assim, ressaltamos, em consonância com Bakhtin e o Círculo, que a 

peculiaridade do discurso indireto consiste em sua tendência analítica, na transmissão do 

discurso citado e não apenas uma transposição literal das palavras.  O que o corre é uma 

readaptação estilística, em que as características emotivo-afetivas do discurso não podem 

permanecer iguais ao transitar para o discurso indireto, mas sim expressas por uma 

reelaboração do discurso reproduzido. No dizer de Ponzio (2008, p. 106), pautado em 

releituras bakhtinianas, “o discurso indireto sente a mensagem alheia de forma diferente que o 

direto, porque o comenta, o analisa”.   

Segundo o enfoque analítico do discurso indireto, é possível diferenciar duas variantes 

totalmente distintas entre si: uma que analisa o conteúdo da palavra alheia e outra que analisa 

a forma, o estilo e o seu valor. Ou seja, o falante pode direcionar seu olhar para duas direções: 

a enunciação de outrem pode ser apreendida como uma tomada de posição com conteúdo 

semântico preciso e também como expressão, não só no que tange ao discurso, mas também 

ao sujeito, atentando para seu estado de espírito e sua forma de se manifestar verbalmente (a 

expressividade dos argumentos, a entonação, as pequenas falhas na fala, a sequência das 

palavras etc.).  

Tais formas de transmissão indireta são diferentes entre si, pois “num caso, o sentido é 

decomposto em constituintes semânticos, em elementos objetivos; no outro, a própria 

enunciação, enquanto tal, é analisada em níveis linguístico-estilísticos”, como bem postula 

Bakhtin/Volochínov (2014, p. 166-167). Portanto, estamos diante de duas variantes 

analisadoras do discurso indireto, unidas por uma tendência analítica, embora apresentem 

abordagens linguísticas divergentes do discurso de outrem e da personalidade do sujeito.   

Convém salientarmos ainda que o discurso indireto apresenta uma estrutura sintática 

fixa: suas orações são introduzidas por um verbo dicendi, os quais têm ação significativa e 

apresentam-se como recursos de citação, que auxiliam no momento da produção do discurso, 

condicionando a interpretação e dando direcionamento ao discurso citado. Os verbos dicendi 

atuam como recurso de citação que auxiliam o locutor na inserção da citação em seu discurso.  

 De modo geral, a utilização do discurso indireto rejeita uma escrita edificada a partir 

de uma sequência de discurso de outrem, em que a voz do falante surge poucas vezes, ou 

quando ele deixa a voz do autor do texto fonte se sobressair sobre a sua no discurso, pois isso 

acontece quando o sujeito se apodera das palavras alheias como se fossem próprias, deixando 

de manifestar sua voz, seu ponto de vista, pensamentos e sentimentos sobre determinado 

assunto.  
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 Quanto às formas de utilização do discurso indireto, evidenciamos que estas se dão por 

meio de um jogo de vozes que dialogam entre si na materialidade textual, contribuindo para 

compreendermos as tomadas de posição dos falantes. Portanto, através de um jogo polifônico 

ocorrido na arena discursiva, compreendemos o diálogo ocorrido entre o produtor do discurso 

citante e o autor do texto citado. Para compreendermos melhor esse jogo de vozes na 

materialidade textual, discutiremos com mais afinco esse assunto no subtópico que se segue.        

  

3.2 Vozes sociais sob uma ótica bakhtiniana 

  

Na abordagem bakhtiniana, o termo “vozes sociais” está ligado à concepção de 

linguagem como uma atividade dialógica e social que se constitui a partir da interação entre 

os falantes, numa arena onde entram em conflito posturas éticas e ideológicas que nos 

permitem compreender a heterogeneidade da linguagem. Nesse contexto, confrontam-se 

visões de mundo diversas e são manifestados diferentes posicionamentos axiológicos na 

interação com o outro. Essa interação verbal “[...] é o modo de ser social dos indivíduos”, 

conforme define (TEIXEIRA, 2006, p. 229), pautada em releituras bakhtinianas. Tudo isso 

nos leva a compreender que o sujeito é tomado como produto de uma voz na outra, um eu que 

se institui através do outro por meio de uma inter-relação dialógica. Sendo assim, é 

impossível conhecer o sujeito fora do discurso que ele produz, pois ele só pode ser apreendido 

na linguagem, a partir da realidade das vozes de seu discurso, como bem acentua Teixeira 

(2006).  

Assim sendo, os enunciados, ao se formarem, relacionam-se com o “já dito”, se 

constroem a partir de diálogos com outros enunciados – em todas as suas direções, o discurso 

se encontra com o discurso de outrem, participa com ele de uma experiência viva e tensa –, 

comprovando que nossos discursos são plenos de palavras dos outros. Diante disso, convém 

ressaltarmos as palavras de Bakhtin (2011, p. 294-295), quando nos diz que “[...] a 

experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se desenvolve em uma 

interação constante e contínua com os enunciados individuais dos outros. [...] Essas palavras 

dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, 

reelaboramos, e reacentuamos”. 

Ao constituírem seus discursos, os sujeitos bebem de fontes alheias, interagem 

continuamente e tomam para si outros discursos, advindos de relações sociais nas diversas 

esferas da comunicação humana, em um processo de assimilação e reelaboração que 
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demonstra que a expressividade das palavras advém de uma individualidade alheia e torna-se 

representante do enunciado do outro. Nesse contexto, o sujeito absorve valores de outros 

sujeitos e do contexto social que o cerca e, como participante desse meio, sofre influência de 

suas ideologias, bem como compreende os fenômenos sociais que envolvem a linguagem 

dialogicamente. Em vista disso, Bakhtin (2011) considera a linguagem portadora de uma 

natureza dialógica, pautada nas relações sociais entre os indivíduos socialmente organizados, 

os quais constituem um universo de signos que refletem e refratam a realidade.  

 Essa dialogia bakhtiniana remete à presença do outro, por meio de vozes alheias nos 

enunciados, concebidas como manifestações de consciências que dialogam, confrontam e 

silenciam o outro ou a si mesmo. Elas também penetram os enunciados, manifestando ideias, 

pontos de vista, visões de mundo, ou seja, apresentam os posicionamentos do falante, os quais 

são verbalizados pela palavra no contexto social.  

Essa palavra, de forma inevitável, é recebida pela voz de outrem, pois é impossível 

criar um discurso sem que se recuperem outros que o precedem, por meio de uma 

dialogicidade constituinte da linguagem. Sendo assim, onde quer que a linguagem seja usada, 

ecoam vozes sociais, implícita ou explicitamente. Mesmo quando manifestadas de forma 

implícita, elas se propagam de discurso a discurso, muitas das vezes imperceptíveis ao olhar 

dos sujeitos. Assim sendo, essas vozes circulam silenciosamente no contexto linguístico 

discursivo.   

 Nesse sentido, o homem encontra-se em permanente diálogo com seu semelhante, em 

constante interação verbal com o outro, mediado pela linguagem. Esse outro é um fator 

constitutivo do discurso, que coloca a enunciação como produto da interação eu/outro, 

combinando o que é verbalizado com o que não é verbalizado, mas suposto pelo interlocutor. 

O outro bakhtiniano pertence a um campo discursivo construído de palavras carregadas de 

valores e história, ou seja, é um sujeito “[...] que advém por uma presença, mesmo ausente, 

que atravessa construtivamente o um” (TEIXEIRA, 2006, p. 233).  

 Esse outro, ao se dirigir a nós, vai nos envolvendo com suas linguagens, seus gestos, 

suas palavras por meio de um movimento interacional que nos provoca atitudes responsivas,  

“porque nossa consciência foi acesa, foi constituída, polos opostos se ligaram, interesses 

contraditórios apareceram, e as palavras alheias vieram ao encontro das nossas” (MOURA; 

MIOTELLO, 2016, p. 130). Desse modo, nossa resposta só se efetua quando temos em nós 

palavras advindas da nossa convivência social que também são habitadas e usadas por nós 

para responder a outros sujeitos. 
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É assim que o nosso eu vai se formando, um eu singular que emerge das palavras 

alheias e que é, segundo Moura e Miotello (2016, p. 130), “[...] fundante da existência de cada 

um de nós”, pois, se somos sujeitos sociais, é graças à ação do outro de dirigir a nós suas 

palavras, por meio de um processo interativo que constitui o nosso ser e nossa identidade num 

jogo de alteridade. Essa palavra do outro é entendida por Bakhtin (2011, p. 379) como: 

 

 

[...] qualquer palavra de qualquer pessoa, dita ou escrita na minha própria 

língua ou em qualquer outra língua, ou seja, é qualquer outra palavra não 

minha. Nesse sentido, todas as palavras (enunciados, produções de discurso 

e literárias), além das minhas próprias, são palavras do outro. Eu vivo em um 

mundo de palavras do outro. E toda minha vida é uma orientação nesse 

mundo; é a reação às palavras do outro (uma reação infinitamente 

diversificada), a começar pela assimilação delas (no processo de domínio 

inicial do discurso) e terminando na assimilação das riquezas e da cultura 

humana (expressas em palavras ou em outros materiais semióticos). (grifo do 

autor). 

 

 

Assim sendo, qualquer palavra ou enunciado ganha sentido quando se relaciona com 

outras palavras ou outros enunciados, quando eles se tocam dialogicamente, pois só são 

compreendidos nessa inter-relação. Nesse caso, ocorre a alternância de sujeitos, um encontro 

de vozes que visivelmente se manifesta produzindo os sentidos, e as consciências se 

relacionam em um processo produtivo, pois, quando as palavras alheias são por nós 

assimiladas e compreendidas, “elas tornam-se palavras „alheias próprias‟, e se renovam em 

outros contextos” (MOURA; MIOTELLO, 2016, p. 134), oportunizando novos sentidos que 

se manifestam em um diálogo inacabável.   

 Portanto, é por meio do diálogo e de relações recíprocas de alteridade estabelecidas 

pelos indivíduos com o outro nas diversas instâncias da comunicação humana que a vida vai 

sendo tecida. Diante disso, Bakhtin (2011, p. 379) diz que “as complexas relações de 

reciprocidade com a palavra do outro em todos os campos da cultura e da atividade 

completam toda a vida do homem”. Nesse sentido, o encontro das palavras de outrem com as 

palavras próprias vão tecendo os fios de nossa existência, construída sempre em dialogicidade 

com as vivências do outro que se encontra socialmente organizado. Não havendo essa 

inserção entre os sujeitos na realidade social, não há construção mútua, nem dialogismo, 

tampouco alteridade, pois não há conteúdo linguístico comum entre eles. Essa relação entre os 

indivíduos não acontece diretamente, se dá através da linguagem, mediada pelas palavras.  
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Isso posto, ressaltamos que essa discussão acerca da presença do outro em nossos 

discursos não é só objeto de estudo de Bakhtin e seu Círculo; é algo que também despertou o 

interesse de outros estudiosos, como é o caso de Authier-Revuz (1990, 2004, 2008). A autora, 

a partir dos escritos bakhtinianos, fundamenta-se no conceito de dialogismo, concebido pelo 

Círculo, para tratar das formas de heterogeneidade do discurso, referindo-se ao fenômeno da 

citação com a terminologia “discurso relatado”. A seguir, trataremos mais detalhadamente da 

visão dessa autora acerca do discurso citado.  

 

3.3 A representação do discurso do outro na perspectiva de Authier-Revuz  

 

O estudo de base bakhtiniana acerca do discurso citado despertou o interesse de outros 

estudiosos para pesquisar as marcas do outro nos discursos, como é o caso de Authier-Revuz 

(1990, 2004, 2008), que deu corpo a uma teoria da enunciação de configuração singular. Ao 

tratar desse assunto, a autora preferivelmente utiliza a expressão “representação do discurso 

do outro” (RDO) em vez de discurso citado, para se reportar às formas de heterogeneidade 

que compõem o discurso relatado.  

Como discutimos no tópico anterior, a referência ao discurso do outro é algo muito 

recorrente quando falamos da linguagem humana, pois fazer uso da palavra alheia é uma 

prática comum em todos os contextos. Essa afirmação nos leva a compreender que tudo o que 

dizemos em qualquer instância comunicativa faz referências a discursos outros, isto é, ao nos 

pronunciarmos, nos apropriamos do dizer do outro para consolidar os nossos enunciados e a 

voz desse outro configura-se como elemento instaurador de sentidos. Partindo dessa noção, 

constatamos que em nossos dizeres habitam vozes que não são nossas.  

No fio do discurso, o sujeito falante produz formas linguísticas e inserem na 

materialidade discursiva um outro que aparece tanto de forma implícita como explícita, 

demonstrando com isso, a necessária referência ao discurso alheio, evidenciando assim, os 

traços de uma heterogeneidade discursiva.  

Segundo Authier-Revuz (1990), o discurso é constitutivamente heterogêneo, isto é, as 

manifestações linguísticas dos falantes estão permeadas de outros dizeres antes proferidos que 

figuram sob diferentes formas. A referida autora evidencia ainda que não só os discursos são 

heterogêneos, mas também os sujeitos, pois estes não são donos dos seus dizeres. Isso 

acontece quando tais sujeitos são marcados pelas interferências de outros discursos, os quais 

são chamados de interdiscursos.  
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Authier-Revuz (1990), ao fazer uma discussão acerca da presença do outro no 

discurso, considera também o sujeito e sua relação com a linguagem, por meio de uma 

releitura lacaniana e freudiana, que estuda a manifestação do outro nos discursos. A partir 

desses referenciais, ela se dispõe a estudar a heterogeneidade enunciativa e a subdivide em 

duas formas: a heterogeneidade constitutiva e heterogeneidade mostrada. 

Authier-Revuz (1990) nos explica que a heterogeneidade constitutiva diz respeito à 

manifestação do outro no discurso, que se dá de maneira implícita, sendo esse outro 

imperceptível na superfície da linguagem. Ao propor o que chama de heterogeneidade 

constitutiva do sujeito e do discurso, a autora parte da teoria do dialogismo bakhtiniano, que é 

tida como “lei do discurso humano”. Segundo essa visão, nenhuma palavra é nova ou neutra; 

pelo contrário, toda palavra proferida já foi antes utilizada e está inevitavelmente carregada 

dos discursos que absorveu socialmente. Sobre esse dialogismo, Authier-Revuz (2004) 

postula que ele não se manifesta no fio do discurso por meio de marcas linguísticas, visto que 

atravessa constitutivamente o um e participa daquilo que a autora chama de heterogeneidade 

constitutiva. 

Por outro lado, a heterogeneidade mostrada refere-se à presença do outro no discurso 

de forma explícita e constitui as formas marcadas que atribuem ao outro um lugar 

linguisticamente descritível, nitidamente delimitado no contexto discursivo, que demarca a 

presença do outro no discurso. Entre as formas de RDO na heterogeneidade mostrada, ela 

destaca: o discurso direto, o discurso indireto, o discurso indireto livre, as aspas, as citações, 

os itálicos, as glosas, as alusões, os estereótipos, a ironia, entre outros.  

Feitas essas ressalvas, convém salientar o que postula Authier-Revuz (2004, p. 70), ao 

dizer que: 

 

As formas de heterogeneidade mostrada, no discurso não são um reflexo fiel, 

uma manifestação direta – mesmo parcial – da realidade incontornável que é 

a heterogeneidade constitutiva do discurso; elas são elementos da 

representação – fantasmática – que o locutor (se) dá de sua enunciação 

(grifo da autora).  
 

 

Isso nos leva a pensar na heterogeneidade mostrada como forma de fazer referência às 

palavras já ditas, explicitamente identificáveis por parte do leitor, diferentemente da 

heterogeneidade constitutiva, que implica pensar na representação do discurso do outro por 

meio da dimensão dialógica. Assim sendo, essas duas formas de heterogeneidade, a mostrada 

e a constitutiva, estão intimamente ligadas. Tais características se inserem no fio do discurso 
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como marcas da complexidade da linguagem humana e designam as evidências de 

heterogeneidade discursiva.  

A irredutibilidade e a articulação dos dois planos propõem que a heterogeneidade 

mostrada é “independente” da heterogeneidade constitutiva e que, conforme acentua Authier-

Revuz (1990, p. 26), corresponde à “[...] representação de diferentes modos de negociação do 

sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva do discurso”. Estes dois tipos de 

heterogeneidade representam, pois, duas ordens distintas, a dos processos reais e dos 

processos menos reais de constituição dos discursos. 

Conforme assegura Authier-Revuz (1990), essas formas estão ancoradas no exterior da 

linguística que explica a concepção de sujeito e sua relação com a linguagem. Quaisquer que 

sejam as medidas usadas para delimitar o campo linguístico no domínio da enunciação, “[...] o 

exterior inevitavelmente retorna implicitamente ao interior da descrição e isto sob a forma 

„natural‟ de reprodução, na análise, das evidências vivenciadas pelos sujeitos falantes quanto 

a sua atividade de linguagem” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 25).   

 Portanto, essa discussão deixa evidente que a quebra da homogeneidade do discurso 

demonstra a permanente importância da presença do outro localmente designado ou não por 

meio de formas marcadas e não marcadas de heterogeneidade, em um confronto de ideias que 

dá sentidos aos discursos. Tal classificação esclarece que muitas das vezes, em nossos 

escritos, identificamos facilmente o lugar de onde as palavras foram retiradas, em outros não, 

pois há casos em que as palavras aparecem tão misturadas e dispersas que impossibilitam o 

reconhecimento da fonte, do espaço e do tempo a que elas pertencem. 

Em síntese, o posicionamento de Bakhtin (2011), Bakhtin/Volochínov (2014), bem 

como o de Authier-Revuz (1990, 2000, 2008) acima manifestados situa o discurso citado 

dentro de uma perspectiva enunciativa que trata a linguagem pelo viés do dialogismo, 

demonstrando a importância e o lugar do outro na constituição dos discursos. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo, pretendemos apresentar os fundamentos teórico-metodológicos que 

orientam nossa pesquisa. Exporemos informações acerca do conjunto de procedimentos que 

definem o percurso da investigação, sua realização, o método, bem como descrevemos os 

sujeitos envolvidos, o processo de produção e seleção dos diários de leitura (que constituem 

nosso corpus), os instrumentos de coletas de dados, o campo onde foi desenvolvida a 

pesquisa, o processo de análise e as categorias envolvidas nesta pesquisa.  

Fazemos isso ancorados em definições e classificações propostas em manuais de 

metodologia científica: Lakatos e Marconi (2003), Severino (2007), Chizzotti (2003), Souza e 

Albuquerque (2012) e Prodanov e Freitas (2013), os quais apresentam fundamentos que 

fortalecem o nosso pensamento no que tange aos momentos constitutivos de nossa pesquisa.  

E para satisfazer os propósitos aqui elencados, distribuímos esta seção em subtópicos 

dispostos na sequência do capítulo que apresentam um detalhamento sobre os procedimentos 

metodológicos que norteiam todo o trabalho.   

 

4.1 A caracterização da pesquisa  

 

 

Incialmente, salientamos que, durante o desenvolvimento da pesquisa, o pesquisador 

assume um compromisso com a escrita do texto “[...] buscando dar forma e conteúdo, através 

da criação de conceitos, à realidade pesquisada” (SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012, p. 109). 

Nesse contexto, o pesquisador, além de demonstrar preocupação com a densidade e a 

profundidade do que é revelado, preza também pelo compromisso ético. Assim, as pesquisas 

vão tomando formas textuais originais, ao passo que vão recorrendo a recursos linguísticos e 

estilísticos diversos, os quais permitem manifestar de forma inovadora os resultados das 

investigações no universo de possibilidades presentes nas pesquisas em ciências humanas e 

sociais.  

Trazendo para o nosso campo investigativo, evidenciamos que nossa pesquisa se situa 

no domínio dos estudos discursivos, mais precisamente, encontra seu lugar nos pressupostos 

teórico-metodológicos da Análise Dialógica do Discurso (ADD), fundamentada nos 

pressupostos bakhtinianos e de outros estudiosos que também dialogam com as proposições 

desse pensador russo.  
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Por natureza, esta pesquisa assume um viés qualitativo e quantitativo. Invocamos o 

título qualitativo a partir do pressuposto básico de que a investigação dos fenômenos humanos 

“[...] implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de 

pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são 

perceptíveis a uma atenção sensível [...]” (CHIZZOTTI, 2003, p. 221). Nesse sentido, o 

produtor interpreta e traduz o texto, cuidadosamente escrito, com competência científica, 

atentando para os sentidos explícitos ou ocultos do seu objeto de pesquisa. Além disso, 

apoiamo-nos na abordagem quantitativa, tendo em vista que, no decorrer de nossa 

investigação, descrevemos quantidades (alunos do sexo masculino e feminino, faixa etária, 

quantos moram na zona rural, quantos na zona urbana), entre outros aspectos, os quais 

necessitam de mensuração. Diante disso, entendemos que a pesquisa quantitativa volta seu 

olhar para as estatísticas, ocupa-se com a mensuração dos dados e recorre à quantificação 

como forma de assegurar a veracidade dos fatos.  

A esse respeito, Chizzotti (2003, p. 222) explica a abordagem quantitativa como “[...] 

um modelo único de investigação, derivado das ciências naturais, que parta de uma hipótese-

guia, só admita observações externas, siga um caminho indutivo para estabelecer leis, 

mediante verificações objetivas, amparadas em frequências estatísticas”. Partindo dessa 

discussão, compreendemos que as pesquisas em ciências humanas que trabalham com o 

discurso são precisamente qualitativas ou quanti-qualitativa. Em nosso caso, adotamos a 

abordagem quantitativa como forma de suporte à qualitativa.  

Quanto ao material de nossa análise, este foi coletado a partir de um contato direto 

com os sujeitos que o produziram; ou seja, submetem-nos a compreender de perto a realidade 

dos alunos, bem como o ambiente e os demais sujeitos que dele participam. Conforme a visão 

de Severino (2007, p. 123), este é um trabalho em que “[...] a coleta dos dados é feita nas 

condições naturais em que os fenômenos ocorrem [...]”.  

Todavia, entendemos nossa pesquisa para além de um simples procedimento de coleta 

de dados, mas também como uma forma de analisar de perto o processo de produção dos 

diários, as discussões em sala de aula, a retomada dos conhecimentos prévios, ou seja, todo o 

percurso de produção para posteriormente adotarmos as fases específicas (organização, 

seleção e análise da amostra), a qual se deu de forma descritivo-interpretativa, haja vista que a 

pesquisa busca descrever, analisar e interpretar o material colhido para análise, levando em 

consideração o contexto onde foram produzidos.  

Quanto ao método de abordagem, utilizaremos o método indutivo, o qual é 

responsável pelas generalizações, isto é, parte de algo particular para uma questão mais 
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ampla, visando a investigar a relação existente entre dois fenômenos para se generalizar 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). Partindo dessa noção, entendemos o método como o 

caminho, a forma e modo de pensamento dos fenômenos, o conjunto de processos e operações 

mentais que empregamos nas pesquisas e servem para esclarecer os procedimentos lógicos 

que deverão ser seguidos no decorrer da investigação.  

Desse modo, a indução se dá por meio de “[...] um processo mental por intermédio do 

qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral 

ou universal, não contidas nas partes examinadas” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 86). No 

raciocínio indutivo, a generalização é advinda de observações de casos da realidade concreta, 

ou seja, as constatações particulares conduzem à elaboração de generalizações.   

Após essa discussão, em que esboçarmos uma caracterização da natureza de nossa 

pesquisa, tratamos, a seguir, de explicitar o universo da pesquisa, evidenciando todo o espaço, 

o quadro de funcionários com ênfase no corpo docente, o funcionamento da escola, bem como 

apresentamos os sujeitos envolvidos na constituição do nosso corpus. 

 

 

4.2 O universo da pesquisa e sujeitos envolvidos 

 

 

Um dos procedimentos fundamentais na realização de uma pesquisa e o efetivo estudo 

da problemática é o conhecimento do local onde ela ocorrerá. Nossa pesquisa apresenta como 

universo de estudo a sala de aula de Língua Portuguesa do 2º ano do ensino médio na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nelson Batista Alves.  

 A escola, que antes era denominada de Escola Estadual de 1° Grau de Serra do Padre, 

recebeu, em 2002, essa nova denominação. A referida escola oferece o nível médio de ensino 

em duas modalidades: o médio regular, que funciona no turno diurno (das 13h às 17h), e a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), no período noturno (das 19h às 21h). 

A instituição de ensino fica localizada à Rua José Estrela Abrantes, 245, Centro da 

cidade de Bernardino Batista – PB, no alto sertão paraibano, e atende um público de 160 

(cento e sessenta) alunos distribuídos em 8 (oito) turmas. As turmas do nível médio têm em 

torno de 20 (vinte) alunos cada uma, e as da Educação de Jovens e adultos, 18 (dezoito) cada. 

A escola conta ainda com um espaço físico amplo e adequado para o funcionamento das 

turmas, com 16 (dezesseis) dependências, sendo elas: 1 diretoria, 1 laboratório de informática, 

1 cozinha, 1 sala de professores, 1 depósito de merenda escolar, 4 banheiros, 1 almoxarifado, 

6 salas de aula e 1 pátio, no qual também funciona o auditório da escola; possui ainda espaço 
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adequado para receber e acomodar alunos com necessidades especiais. Vale ressaltar ainda 

que a escola se apresenta em bom estado de conservação e possui espaço para ampliação e 

construção de novos departamentos, inclusive área esportiva.  

Com relação ao quadro de funcionários, a instituição dispõe de 10 (dez) professores, 

sendo 3 (três) destes efetivos e 7 (sete) contratados, todos com graduação ou em processo de 

formação em nível superior nas disciplinas em que lecionam. São educadores ativos no 

processo de formação continuada e pós-graduações, pois consideram este um fator primordial 

para melhor desempenho de sua atuação no magistério. Tais profissionais desenvolvem um 

trabalho que visa à formação de indivíduos autênticos, críticos e reflexivos e desenvolvem 

atividades em parceria com outras instituições do município, em que todos os participantes do 

processo educacional têm a liberdade de opinar nas decisões para o bom desenvolvimento da 

escola e do processo de ensino-aprendizagem, como exposto no Projeto Político Pedagógico 

(2016) da escola Nelson Batista Alves.  

A referida instituição conta ainda com a colaboração de outros 12 (doze) funcionários, 

são eles: 1 gestor, 1 auxiliar de secretaria, 1 técnico de informática, 1 auxiliar de biblioteca, 2 

porteiros, 1 inspetor, 1 merendeira, 2 auxiliares de serviços gerais e 2 vigias, ou seja, uma 

equipe de profissionais que buscam tornar o ambiente escolar cada vez mais propício para o 

trabalho com a educação de qualidade, proporcionando condições para que o aluno se torne 

um cidadão consciente dos seus direitos e deveres, capazes de ser agentes transformadores de 

sua própria sociedade. A equipe tem como objetivo proporcionar ensino de qualidade através 

de uma formação integral do aluno, visando estimular o desenvolvimento do seu potencial por 

meio de um trabalho sistemático, dialógico e coletivo.  

No que diz respeito ao ensino de língua portuguesa e suas respectivas literaturas, é 

adotada uma perspectiva dialógica da linguagem, bem como um trabalho pautado nos gêneros 

do discurso, levando em consideração seus componentes composicionais e semânticos, 

conforme postula o Projeto Político Pedagógico (2016) da escola. 

No que se refere aos alunos, são, em sua maioria, provenientes da zona rural e 

possuem nível socioeconômico e cultural diferente. Tal informação nos foi fornecida através 

de conversas e discussões em sala de aula acerca do conteúdo abordado no decorrer de nossa 

pesquisa. Nesse sentido, na E.E.E.F.M. Nelson Batista Alves são atendidos alunos de classe 

econômica baixa, a maioria filhos de agricultores, e também, em menor quantidade, filhos de 

pequenos comerciantes.  

Para realização dos trabalhos de nossa pesquisa no primeiro semestre de 2017, 

escolhemos a turma do 2º ano “A” do ensino médio no turno vespertino, na qual estão 
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matriculados 19 (dezenove) alunos que estavam na faixa etária de 14 (catorze) a 18 (dezoito) 

anos. A maior parte deles, 13 (treze), são provenientes da zona rural do município de 

Bernardino Batista – PB; outros 7 (sete) moram na zonal urbana do município. Esses alunos, 

conforme nos foi relatado ao longo de nossa vivência na escola, apresentam entre si 

diferenças significativa no nível de aprendizagem, pois alguns manifestam problemas comuns 

quanto à leitura, produção textual e posicionamento crítico sobre o que leem, enquanto outros 

desenvolvem essas habilidades com mais facilidade. Fator esse que foi diagnosticado no 

decorrer dos encontros.  

Com relação à preferência de leituras, o romance aparece em primeiro lugar, seguido 

da charge, conforme a opinião dos alunos. Tal informação é importante para o 

desenvolvimento da pesquisa, tendo em vista que a constituição do nosso corpus partiu da 

leitura de charges, para, em seguida, produzirem os diários de leitura, processo que 

relataremos na seção subsequente.  

 

4.3 A Constituição do corpus 

 

O corpus de nossa pesquisa é composto por 6 (seis) diários de leitura, selecionados de 

uma quantidade de 19 (dezenove), os quais foram produzidos a partir da leitura de 6 (seis) 

“Charges de Rua”, de autoria do chargista paraibano Regis Soares, retiradas do site 

(http://www.chargesnarua.com/) pertencente ao referido autor.  

A escolha do diário de leitura como instrumento para orientar os discentes no trabalho 

com a leitura e produção textual deu-se, na verdade, no ano de 2016, quando tomamos 

conhecimento do texto de Machado (1998) sobre o gênero, no qual ela manifesta preocupação 

com o ensino de leitura, evidenciando que “[...] dificilmente encontramos sugestões de formas 

alternativas para esse ensino, que possam substituir e/ou complementar o tradicional uso de 

questionários de compreensão e interpretação ou da produção de resumos de textos” 

(MACHADO, 2005, p. 62). Esse problema levou a autora a estudar por mais de uma década a 

utilização de diários de leitura como uma dessas formas alternativas.  

Segundo a autora, a produção dos diários de leitura, seguida da discussão em sala de 

aula, configura-se como “artefato” utilizado pelos alunos que proporciona o desenvolvimento 

de suas capacidades de leitura e escrita, possibilitando que eles sejam leitores curiosos e 

entrem em conflito com o texto, manifestando um interesse incontido de compreender, 

dialogar, concordar, discordar. Tem-se por objetivo não somente ler por ler, mas dialogar com 

http://www.chargesnarua.com/
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o autor do texto e transmitir sua carga de experiências e conhecimentos prévios sobre 

determinado assunto.  

Desse modo, motivados pelas propostas de Machado (1998, 2005), optamos por 

trabalhar o gênero diário de leitura como mecanismo para orientar a leitura das “Charges de 

Rua” apresentadas em sala de aula. Partindo desses direcionamentos, realizamos 10 (dez) 

encontros, cerca de 19 (dezenove) aulas com a turma do 2º ano “A”, na Escola Nelson Batista 

Alves. A professora de Língua Portuguesa da referida turma nos cedeu a cada semana duas de 

suas aulas para o desenvolvimento de nossa pesquisa, mediante um acordo que aconteceu por 

meio de diálogos – nos quais foi apresentado o projeto a ser desenvolvido com a referida 

turma – e reforçado por documentos assinados pela professora e pela gestora escolar.  

Com relação aos encontros, estes foram iniciados no primeiro semestre de 2017, com a 

apresentação de nossa pesquisa à turma, momento em que explicitamos nossa proposta de 

trabalho e objetivos e fizemos a leitura do texto “O que é um diário de leitura?” (Anexo C), 

um recorte de um texto de autoria de Machado (2005). Achamos prudente o contato com esse 

texto por ser o diário de leitura um gênero pouco conhecido – os alunos não tinham 

conhecimento algum a respeito do gênero, sua estrutura e de seu uso em sala de aula. 

Considerando essa realidade, os discentes tiveram a liberdade de escolher participar ou não da 

pesquisa e optaram por aceitar sem nenhuma resistência.  

Assim, planejamos aulas que envolveram o estudo de dois gêneros – diário de leitura e 

charge – e optamos por charges regionais porque apresentam a realidade do país e da capital 

paraibana. Tais charges, como já mencionado, são de autoria de Regis Soares. Nelas, o autor 

manifesta sua indignação ante os descasos sociais com a população, abordando assuntos da 

política, da operação Lava Jato, Operação Carne Fraca e Delação Premiada, os quais 

despertaram o interesse dos alunos pela leitura, aguçaram seu olhar crítico para tais assuntos 

sociais, rendendo, pois, valiosas discussões em sala de aula.  

Essa atividade com o diário de leitura e a charge nos proporcionou momentos de muito 

aprendizado, tendo em vista que são dois gêneros bem atrativos tanto pela sua estrutura 

textual como pelo seu conteúdo, pois há uma mistura de linguagem verbal e não verbal que 

atrai seus leitores.  

 A princípio, o manejo desses gêneros gerou dificuldades por parte de alguns alunos, 

tanto na compreensão das charges, quanto na redação dos diários, pois tinham medo de “fazer 

errado”, como relatavam alguns deles. Além disso, alguns do sexo masculino achavam esse 

tipo de escrita muito “coisa de mulherzinha”. No entanto, para as meninas, essa tarefa foi bem 

mais tranquila, porque elas já tinham mais habilidades por causa do uso do diário íntimo, o 
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qual já era de conhecimento delas. Esse problema da dificuldade da escrita diarista foi-se 

resolvendo de forma gradual. À medida que aproximávamos as temáticas trabalhadas em sala 

de aula da realidade dos discentes, eles faziam um diálogo com os seus conhecimentos 

prévios, extraindo, assim, os sentidos para construir sua narrativa. 

Trouxemos ainda recortes de diários de leitura para que os alunos compreendessem 

como se dava o processo de escrita diarista, observando marcas textuais da narrativa, a 

conversa existente entre leitor e o autor do texto, compreendendo o estilo de escrita, os 

personagens, o espaço, o grau de intimidade que essa escrita exige de quem a escreve. 

Aproveitamos o momento e abrimos espaço para uma discussão acerca do gênero diário 

íntimo, resgatando os conhecimentos dos alunos, principalmente das meninas que 

demonstraram muita empolgação sobre o assunto. Estas relataram que costumavam escrevê-

los no início de sua adolescência, aparentando, pois, que esse tipo de escrita não era 

desconhecida para elas.  

Levamos para a sala de aula os diários em branco para que os alunos personalizassem 

a seu gosto. Assim foi feito: cada um usou da sua criatividade para deixar nosso trabalho 

ainda mais bonito, colando fotos, adesivos, imagens, citações de autores famosos, trechos de 

músicas e frases que identificavam cultura, religião, personalidades, enfim, caracterizaram de 

modo que quem os conhecia já percebia pela capa quem era o dono do diário. Surpreendemo-

nos com a relação amorosa que os alunos desenvolveram com seus diários e foram-se 

produzindo os exemplares, que assumiam forma e despertavam os sentimentos daqueles que 

os produziam. Os primeiros escritos já nos permitiam perceber que o desprazer, a dificuldade 

e o conflito em escrever, por parte de alguns adolescentes, davam lugar a uma prática 

prazerosa e menos traumática, em que os alunos registravam impressões, juízos de valor, 

sentimentos e emoções a partir de suas leituras chárgicas.  

Ao passo que escreviam seus diários, entregavam-nos para que pudéssemos 

acompanhar o processo de escrita, em que registravam suas impressões associadas aos seus 

conhecimentos prévios acerca das charges lidas. A escrita dos diários era feita sempre em sala 

de aula, onde os alunos liam as charges, colavam-nas em seus diários, e, em seguida, 

discutíamos coletivamente o tema abordado para iniciar a escrita. Durante esse processo, os 

alunos dialogavam entre si, buscando socializar as ideias e esclarecer possíveis dúvidas, 

compartilhavam opiniões e seus conhecimentos prévios acerca do assunto para, enfim, poder 

relatar no diário suas impressões sobre o texto chárgico, questionando, sugerindo, indagando e 

criticando.  
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Ao final de cada escrita, recolhíamos os diários para fazermos observações e discuti-

las nas aulas seguintes, em um processo dinâmico, um trabalho que dia após dia se ampliava, 

até culminar na produção de 19 (dezenove) diários, dos quais 6 (seis) constituíram o corpus 

de nossa pesquisa, como bem salientamos anteriormente.   

 

4.4 Procedimentos de análise e organização do corpus 

 

Após a coleta dos 19 (dezenove) diários de leitura, estabelecemos critérios para 

seleção dos mesmos, tendo em vista esse é um número grande para o propósito que temos 

nesta pesquisa. Como primeiro critério, elegemos aqueles diários que se encontravam 

completos, ou seja, com todas as redações feitas, pois muitos deles estavam incompletos, em 

virtude da falta de alguns alunos nas aulas de produção destes diários. Outro critério que 

adotamos para a análise do corpus foi o volume textual, isto é, a quantidade de linhas escritas, 

haja vista que alguns dos exemplares apresentavam poucas linhas escritas. Já que analisamos 

o discurso citado, esse é um fator influenciador, pois, quanto maior for o texto, mais chances 

de aparecer as marcas desse tipo de discurso.  

 Vale ressaltar que, para fazermos uso desse material de forma correta, atendendo aos 

princípios de ética e sigilo, solicitamos aos alunos e aos seus pais ou responsáveis que 

assinassem um termo de consentimento livre e esclarecimento, tendo em vista que 18 

(dezoito) dos alunos eram menores de idade e apenas 1 (um) deles tinham 18 (dezoito) anos. 

Após esse procedimento, transcrevemos os diários utilizados em nossa análise, uma vez que 

algumas letras eram de difícil compreensão, e parte dos alunos fez uso de lápis grafite, o que 

dificultava a visibilidade da leitura caso tivéssemos optado por digitalizar os textos para 

análise. Realizamos esse processo cuidadosamente, transcrevendo fielmente cada detalhe da 

escrita dos alunos, deixando-a o mais próxima possível da versão manuscrita.  

 Identificamos cada diário pelas letras DL seguidas de um número (DL1, DL2, DL3 

etc.). Em relação à sequência de linhas, não fizemos nenhuma uma identificação por meio de 

numeração, no entanto, para a análise retiramos trechos dos textos maiores e os enumeramos. 

Isso funciona como um mecanismo de orientação do leitor.  

Em seguida, após a seleção e organização do material que constitui o corpus desta 

pesquisa, realizamos uma leitura dos textos a fim de identificar o discurso citado nos diários, 

mais precisamente, o discurso indireto, bem como observamos as marcas de uma escrita 

responsiva que dialoga com o texto lido, concordando, discordando, avaliando, julgando, 
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polemizando, enfim, comentando por meio de uma réplica ativa, uma tomada de posição 

crítica. 

 Trataremos de forma mais objetiva da escrita diarista no capítulo que segue, o qual é 

destinado às análises, em que identificamos como os alunos fazem referência ao discurso 

citado nos diários de leitura a partir da leitura do texto chárgico e como os sentidos são 

construídos dialogicamente a partir a convocação de vozes sociais no interior das narrativas.  
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5 O DISCURSO CITADO NOS DIÁRIOS DE LEITURA 

 

 

Este capítulo é destinado à análise e interpretação dos dados de nossa pesquisa. Sendo 

assim, partiremos do desejo de investigar a manifestação do discurso citado, mais 

precisamente o discurso indireto, em diários de leitura, produzidos por alunos do 2º ano do 

Ensino Médio, bem como a construção de sentidos pelo diálogo entre vozes sociais. Para 

tanto, traçamos objetivos para responder às indagações por nós elencadas no primeiro 

capítulo.  

  Realizamos, a princípio, um trabalho de identificação do discurso indireto no corpus 

de nossa pesquisa, focalizando a maneira como esse tipo de discurso se manifesta no decorrer 

das narrativas. Faremos isso fundamentados nos pressupostos da Análise Dialógica do 

discurso (ADD) de base bakhtiniana e nas contribuições de pesquisadores comentadores da 

obra de Bakhtin e seu Círculo.  

 Em um segundo momento, analisaremos a construção dos sentidos nos diários de 

leitura, a partir de uma relação dialógica com o outro, buscando entender como as vozes 

sociais se manifestam na escrita diarista e atentando ainda para o caráter responsivo 

manifestado pelo aluno de nível médio. Buscaremos, pois, mostrar de que maneira os 

enunciados são produzidos a partir de uma sequência de discurso citado, em que não só a voz 

do aluno se manifesta, mas também outras vozes, outros dizeres, ou seja, palavras alheias que 

possuem um tom valorativo e uma carga ideológica que interagem com o falante, dando 

origem aos sentidos dos novos textos que são construídos. 

A partir da leitura das charges, os alunos teceram, em seus diários de leitura, 

comentários interpretativos, construindo uma relação entre as narrativas e seus conhecimentos 

prévios, adquiridos ao longo de suas vivências sociais, movendo também vozes de outros 

discursos para construírem o seu. Como bem frisamos no Capítulo 4, a charge é um gênero 

discursivo de cunho humorístico, que apresenta elementos verbais e não verbais para tratar de 

acontecimentos reais e sérios de forma cômica. Em todas as charges utilizadas nesta pesquisa, 

notamos que elas estabelecem um diálogo com assuntos diversos, provenientes de diferentes 

contextos socioculturais, haja vista que elas abordam assuntos que retratam o atual cenário 

brasileiro e trazem para a discursão em sala de aula temas como política, corrupção, doenças, 

direitos e deveres do cidadão, pobreza etc., assuntos que estão no centro de diversas 

discussões nos dias de hoje em todo o país.  
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 Assim, notamos que a leitura dessas charges propicia momentos de reflexão acerca de 

tais assuntos, oportunizando aos discentes expor suas opiniões, advindas de suas vivências, 

materializadas nas narrativas do diário de leitura. Para isso, os alunos se serviram de outros 

discursos que foram diluídos ao longo da escrita sem marcação explícita, ou seja, vozes 

alheias foram tomadas de outros discursos, atravessaram a escrita dos diários e foram 

reelaboradas, num processo denominado por Bakhtin e o Círculo de dialogismo.    

 

 

5.1 O discurso citado indireto manifestado na escrita diarista 

 

 

 Neste subtópico, traremos trechos retirados dos diários de leitura, em que 

demonstraremos como as marcas do discurso do outro nos são apresentadas. Sabemos que os 

modos de referência ao discurso do outro são variados, e a citação é apenas um modo mais 

explícito de fazê-lo, a fim de demonstrar que o autor de determinado texto se apoia no 

discurso alheio para construir o seu.    

Diante disso, ressaltamos, em consonância com o pensamento de Bakhtin/Volochínov 

(2014), que todo discurso, seja ele oral ou escrito, pensado ou falado, participa ativamente de 

um diálogo com outros discursos; ou seja, o uso da linguagem, em qualquer dessas formas, 

apresenta-se integrado a uma discussão social e ideológica ampla, orientado em função de 

outros enunciados, sempre responde a algo, refuta, polemiza e, consequentemente, antecipa 

respostas. 

 Com base nesse pensamento compartilhado por Bakhtin e o Círculo, trazemos à 

discussão narrativas produzidas em diários de leitura a partir da leitura de “Charges de Rua”, 

as quais trazem à tona polêmicas sociais evidenciadas na voz dos alunos do ensino médio, 

que, ao articularem um diálogo com outras vozes, produzem um discurso manifestando seus 

posicionamentos ideológicos.  

Isso posto, passamos a conhecer as charges trabalhadas com a turma do 2º ano do 

ensino médio, os textos produzidos a partir da leitura delas e os resultados obtidos com base 

nas análises das narrativas.  

 

CHARGE 01: 
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Disponível em: http://www.chargesnarua.com/charges. Acesso em: 19 de nov. de 2016. 

 

DL 04: 

23/02/2017 

 

A charge de Regis Soares é uma crítica ao baixo salário mínimo dos guardas 

municipais e para isso ele usou a música “Dormi na Praça” de Bruno e Marrone. 

Regis Soares nessa charge expressou a sua indignação, ao dizer que, os guardas não 

são vagabundos, eles precisam ganhar um salario descente pelo seu trabalho. Nas 

observações sobre a situação dos guardas municipal em greve, Régis mostra também, que o 

trabalhador brasileiro não reconhecido pelo seu trabalho. O que vemos todos os dias são 

funcionários públicos recebendo uma miséria e ainda por cima atrasado, todos os dias esses 

guardas estão nas ruas para nos garantir uma vida melhor numa sociedade que está 

corrompida, sem segurança, sem educação de qualidade, onde tudo que nos rodea são mortes, 

robos, assaltos. Com isso tudo ao nosso redor porque não pagar um salário digno? 

Porque não dá uma condição melhor para essa pessoa que está nas ruas todos os dias 

para nos defender?  

Eu acredito que se o prefeito atendece ao pedido dos guardas municipais ele teria uma 

cidade mais protegida, pois assim os guardas trabalhariam com mais garra.  

 

#PorUmaVidaMaisDigna!!! 

#PorSalariosDescentes!!! 

#FORATEMER  

                                                     Por hoje é só Diário!  

 

DL 01: 

23/02/2017 

 

BOM TARDE DIÁRIO!!! 

 

A charge exposta nas ruas de João Pessoa do autor Regis Soares é uma versão muito 

http://www.chargesnarua.com/charges
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criativa e até engraçada da música dos cantores Bruno e Marrone, dormi na praça. Tal charge 

é uma crítica ao prefeito da cidade em relação ao salário dos guardas e policiais.  

Regis Soares, em suas observações sobre a situação dos funcionários públicos 

pessoense, mais especificamente os guardas municipais, destaca que eles estão insatisfeitos 

com a atual situação salarial, segundo Régis, esses trabalhadores merecem um salário 

descente por serem pessoas carentes.  

A gravura do guarda pedindo por um salário decente me lembra os guardas e policiais 

do Espirito Santo, cidade que esteve sem segurança por falta de salário e boas condições de 

emprego, com isso o número de homicídios da cidade triplicou.  

Nessas condições todos fazem a mesma pergunta, que país é esse? País onde não 

enxergamos nossos direitos, como o de receber um salário apropriado, mas a corrupção esta 

lá bem visível, a corrupção não se limita apenas em João Pessoa ou Espírito Santo, esta em 

todo lugar, mas devemos ser críticos como o autor da charge e lutar pelos nossos direitos 

como os familiares, os guardas e os policiais de Espírito Santo lutaram.  

   

No trecho que se inicia na linha 3 e termina na linha 6 de DL 04, o(a) aluno(a) 

menciona o conteúdo semântico da charge, ou seja, ele traz para o seu texto a voz do 

chargista, de forma indireta, para complementar a sua argumentação. Vejamos:  

 

(01) 

       

      “Regis Soares nessa charge expressou a sua indignação, ao dizer que, os guardas não 

são vagabundos, eles precisam ganhar um salario descente pelo seu trabalho. Nas 

observações sobre a situação dos guardas municipal em greve, Régis mostra também, que o 

trabalhador brasileiro não reconhecido pelo seu trabalho”. 

 

 

(02) 

 

#PorUmaVidaMaisDigna!!! 

#PorSalariosDescentes!!! 

#FORATEMER  

 

 

O primeiro trecho, acima evidenciado, mostra como o(a) aluno(a) de nível médio 

materializa indiretamente as palavras do autor do texto base e, ao analisar a charge, faz, 

simultaneamente, uma transposição do enunciado de outrem para seu texto, por meio de uma 

atividade de reformulação, como assegura Authier-Revuz (2008). Trata-se, nesse caso, de um 

trabalho de readaptação da fala do autor do texto original através de suas palavras próprias.  

No segundo trecho o(a) discente traz para seu discurso a voz do discurso político 

(FORATERMER), bem como utiliza a linguagem digital representada por meio dos emotions 

(carinhas que expressam a emoção positiva ou negativa de acordo com a motivação do 
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momento) e as hashtags (símbolo chamado cerquinha usado para indexar de forma explicita e 

explicativa os conteúdos nas redes sociais), que apresentam-se como formas de discurso 

alheio que o(a) aluno(a) retoma em seu texto.  

Esses dois exemplos nos mostram como os discentes trazem seus conhecimentos de 

mundo ao analisar as charges, eles recuperam o que está acontecendo no mundo e ampliam o 

olhar crítico a partir disso. Essa narrativa revela que os jovens tidos como alienados, como 

não leitores de mundo, sem senso crítico, são posicionados e recuperam o conteúdo histórico 

e político. Demonstram também, que o leitor de charge só é competente se recuperar o que 

acontece na sociedade atual e se sabe o que está acontecendo no mundo e na vida, pois a 

charge não é um gênero de leitura superficial, pelo contrário, é complexo e exige 

conhecimento de mundo atualizado.  

A seguir, temos mais um exemplo de como o discente transpõe para sua escrita 

diarista o discurso do chargista, e ainda, como ele recupera seus conhecimentos prévios.  

 

(03) 

 

      “Regis Soares, em suas observações sobre a situação dos funcionários públicos 

pessoense, mais especificamente os guardas municipais, destaca que eles estão insatisfeitos 

com a atual situação salarial, segundo Régis, esses trabalhadores merecem um salário 

descente por serem pessoas carentes”.  

 

 

Neste excerto, o(a) aluno(a), ao exibir as palavras alheias, comporta-se como um 

tradutor, que faz uso de suas palavras próprias, para se remeter ao outro como fonte de sentido 

dos propósitos que ele pretende apresentar em seu discurso. Nesse caso especificamente, essas 

marcas nos são apresentadas indiretamente por meio da interação com outros pensamentos. A 

análise desses dois excertos possibilita-nos compreender que todos os enunciados 

manifestam, em sua totalidade, marcas de outrem. 

Assim sendo, o sujeito situa-se diante da palavra alheia e a utiliza com o objetivo de 

reproduzi-la. Ao fazer isso, ele sente a influência da voz do outro, que interage com ele, 

dirigindo-se em sua direção com princípios e valores que o envolvem até provocar nele uma 

resposta. Nas palavras de Moura e Miotello (2016), isso acontece porque a consciência do 

falante foi ativada, e as palavras alheias vieram ao encontro das suas, constituindo o seu eu e 

sua identidade, a qual também é concebida na relação com o outro. Desse modo, constatamos 
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que o sujeito vive em um mundo de palavras alheias e toda sua vida é orientada por essas 

palavras, que, por sua vez, colocam diante dele a incumbência de compreendê-las. 

Desse modo, só podemos entender um discurso com o auxílio de outro discurso, 

ambos conectados entre si dialogicamente. Nesse contexto, quando a palavra outra é 

compreendida pelo falante, ela se renova em outros contextos, os quais oportunizam novos 

sentidos.   

Diante disso, ressaltamos que nos dois trechos, temos a enunciação de outrem 

introduzida pela fala dos(as) alunos(as), que, ao analisarem o texto chárgico, apreendem seu 

conteúdo semântico e o parafraseia; ou seja, a voz do outro é representada pela voz do eu, e 

de forma indireta é fala alheia que é apresentada, mas sob a perspectiva do eu produtor do 

diário. Isso demonstra que a expressão do enunciado exprime uma relação dos(as) falante(s) 

com os discursos do outro, conforme assevera Bakhtin (2011).  

Desse modo, evidenciamos que tanto no texto escrito de DL 04 quanto no de DL 01, 

os(as) alunos(as) não estão simplesmente fazendo uma “[...] tradução literal, uma transposição 

sintática” como evidencia Ponzio (2008, p. 106), mas sim uma readaptação estilística. Ao 

passar para o discurso indireto as características emotivo-afetivas do discurso, elas não 

permanecem intactas, pois passam por um processo de reelaboração, tendo em vista que 

os(as) alunos(as) narram conforme compreenderam e viram o texto chárgico, usando, para 

tanto, o seu próprio discurso, ou seja, “antes de entrar numa construção indireta, eles passam 

de forma de discurso a conteúdo [...]”, como ressaltam Bakhtin/Volochínov (2014, p. 165). 

Portanto, nessas duas construções, os(as) produtores(as) atuam tanto na articulação do 

discurso citante como também na construção do discurso citado, que recebe uma carga 

ideológica influenciadora na construção do mesmo.  

 A seguir, veremos outros textos retirados dos diários de leitura, nos quais também 

identificaremos as marcas do discurso alheio, mais precisamente como o discurso indireto nos 

é apresentado. 

 

CHARGE 02: 
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Disponível em: http://www.chargesnarua.com/charges. Acesso em: 19 de Nov. de 2016. 

 

DL 04: 

16/03/2017 

 

Oi diário  !!! Hoje estamos vendo um assunto muito interessante..., é sobre a 

Delação Premiada, que vem por meio de uma representação da charge de Régi Soares que 

vem abordando dois assuntos, o da Zica e a Delação Premiada. 

 A zica é um dos problemas que afeta grande parte da população do Brasil e a Delação 

Premiada é a base para se fazer justiça no Brasil, ou boa parte dela ...! 

 O autor da charge Régi Saores, nos apresenta tanto com palavras, como por imagens 

dois assuntos que circulam no país nos dias de hoje, doenças e os benefícios da justiça, pois 

conforme nos apresentar regi soares se o mosquito falar o que sabe sobre a zika ele terá o 

beneficio da redução de sua pena por meio da delação premiada.  

 Infelizmente vivemos num Brasil onde a justiça é lenta como um animal preguiça, 

mas até aqui ela vem fazendo efeito, acredita querido diário?!!! 

 A Delação Premiada fez efeito na Operação Lava Jato, onde acerca de dois anos foi 

recuperado cerca de 4 milhões de reais desviados pela corrupção.  

 Diário meu..., como vemos na charge à alguém representando algum órgão da justiça 

e há o famoso delator (acusado) ou o famoso “dedo duro” na linguagem popular. 

 O delator que se propõe a ajudar nas investigações pode ganhar 1/3 a 2/3 na redução 

da pena em regime semiaberto ou aberto, perdão da pena em alguns casos, e prisão 

domiciliar. 

 Bom..., para finalizar os nossos minutinhos juntos diário, vamos combinar que a 

nossa Ex-presidente Dilma Rousseff fez bem em fazer essa lei (12.850/13), que foi 

sancionada em 2 de agosto de 2013. 

 É..., que se faça justiça nesse Brasil bagunçado pelos corruptos que ocupa aquelas 

cadeiras e ficam com cara de “bons moços”. 

 Mas enquanto isso não acontece vamos fazer nossa parte e viver a vida do jeito que 

sabemos viver, correr atrás dos sonhos e objetivos sem precisar tirar ou levar vantagem 

atravéz dos mais necessitados, dos mais fráges pra nos beneficiar. 

 
 

DL 07: 

http://www.chargesnarua.com/charges
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16/03/2017 

 

 Querido diário, hoje a professora Letícia nos entregou uma charge e nela tem um 

mosquito e um homem, deve ser algum chefe de polícia, logo quando olhei pensei que a 

charge só tratava do assuntos das doenças calsadas pela zica. 

 Bem, mas ai fui ler os balãzinhos e descobri que estava tratando de um assunto muito 

presente no quadro politico do nosso pais, e adivinha o que é? Se pensou em Delação 

premiada acertou. Pois é esse assunto tá repercutindo muito, já que começou a fazer efeito, 

parece tentar combater a corrupção no nosso país.  

Amigo diário, Régis Soares expõe na charge que o mosquito será beneficiado com a 

redução de pena caso conte tudo o que sabe sobre a zika vírus, ou seja, ele terá o direto a 

delação premiada. 

 A delação agi da seguinte forma, tem algum esquema e uma pessoa que faz parte é 

preso e para se beneficiar de alguma forma seja redução da pena, cumprimento no aberto ou 

seme aberto ou perdão da pena delata ou dedura todos que fazem parte do esquema. 

 Dessa forma já se conseguiu prender muitos criminosos e recuperado mais de 4 

milhões de reais. 

 Pelo que já foi visto ao decorrer desse tempo essa forma de agir realmente está 

funcionando, por isso diário querido, isso é uma coisa muito boa para o nosso país e por isso 

a justiça esta de parabéns (ate o momento). 

 Mas serar meu amigo que isso vai continuar dando certo? 

 Será que algum dia iremos poder viver em uma sociedade mais justa? 

 A meu amigo se você pudesse mim dar essas respostas!!! 

 Mas fazer o que se a vida é tirana demais e você não pode me responder...  

Até a próxima!   
 

 

Ao constituir esses dois textos, cada um de seus produtores(as) relata os fatos de forma 

objetiva, ancorando-se em uma fonte considerada por eles confiável: os discursos 

humorísticos de Régis Soares. Para tanto, eles(as) usam o recurso da citação da palavra alheia 

para demonstrar o quanto o enunciado é heterogêneo, atravessado por diversas vozes que 

ecoam na materialidade textual e que são responsáveis pela construção dos sentidos. Assim 

sendo, ao passo que esses(as) alunos(as) interagem continuamente com a enunciação de 

outrem, sua experiência verbal toma forma e evolui. Os emotions, aqui apresentados, também 

possuem uma carga semântica que dialogam com o enunciado chárgico, reforçando as ideias 

transmitidas pela voz dos(as) diarista(s).  

  No trecho retirado de DL 04, o(a) aluno(a) retoma as palavras do texto fonte para 

constituir o seu discurso. Vejamos como ele expressa isso no seu diário: 

 

(04) 

          

      “O autor da charge Régi Saores, nos apresenta tanto com palavras, como por imagens 
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dois assuntos que circulam no país nos dias de hoje, doenças e os benefícios da justiça, pois 

conforme nos apresentar regi soares se o mosquito falar o que sabe sobre a zika ele terá o 

beneficio da redução de sua pena por meio da delação premiada”. 

 

 

(05) 

 

      “Bom..., para finalizar os nossos minutinhos juntos diário, vamos combinar que a nossa 

Ex-presidente Dilma Rousseff fez bem em fazer essa lei (12.850/13), que foi sancionada em 2 

de agosto de 2013”. 

 

 

Nesses dois trechos, constatamos que o(a) produtor(a) do diário evoca indiretamente e 

de forma dialógica as palavras do autor da charge, ou seja, retoma a voz do outro numa 

interação que se dá não de forma isolada e individual, mas entre sujeitos socialmente 

organizados que trazem consigo uma carga ideológica advinda de suas vivências. No excerto 

05, por exemplo, quando o(a) discente diz que a “[...] Ex-presidente Dilma Rousseff fez bem 

em fazer essa lei (12.850/13), que foi sancionada em 2 de agosto de 2013”, ele(a) recupera 

uma informação precisa do contexto político e expõe junto com isso sua criticidade e seu 

conhecimento de mundo.  

Nessa enunciação, na qual ocorre uma inter-relação entre o discurso próprio e o 

discurso citado, observamos um processo em que “a língua elabora meios mais sutis e mais 

versáteis para permitir ao autor infiltrar suas réplicas e seus comentários no discurso de 

outrem. O contexto narrativo esforça-se por desfazer a estrutura compacta e fechada do 

discurso citado [...]” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 156).  Nesse sentido, os 

contornos exteriores das palavras de outrem são amenizados, e o discurso do falante 

apresenta-se bem mais individualizado, conforme consta nos postulados bakhtinianos.  

Desse modo, o(a) produtor(a) desse diário faz uma apreensão ativa do discurso de 

outrem, ou seja, indiretamente ele “[...] recria à sua maneira a enunciação, dando-lhe assim 

uma orientação particular, específica”, conforme asseguram Bakhtin/Volochínov (2014, p. 

164). Essa ação, por parte do enunciador do texto, reside na transmissão analítica do discurso 

alheio, tendo em vista que o discurso indireto tem um olhar diferenciado para o discurso de 

outrem, ou seja, ele integra à sua transmissão elementos que as outras formas de discurso 

citado deixam de lado, como bem evidenciam Bakhtin e o Círculo.  

No excerto retirado de DL 07, vemos mais um exemplo de como o falante toma para 

seu enunciado as palavras de outrem. Observemos: 

(06)  
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      “Amigo diário, Régis Soares expõe na charge que o mosquito será beneficiado com a 

redução de pena caso conte tudo o que sabe sobre a zika vírus, ou seja, ele terá o direto a 

delação premiada”. 

 

 

Este trecho representa mais um exemplo de como o(a) aluno(a) de nível médio traz 

para seu discurso as palavras do autor da charge, sob a forma de discurso citado indireto. Ao 

realizar essa atividade de tradução das palavras de outrem, o(a) produtor(a) do diário faz uso 

de diferentes formas de transposição, que comportam diferentes níveis de aproximação da 

palavra alheia como, por exemplo, a escolha de alguns verbos introdutores (“expõe”), os quais 

dão um aspecto mais pessoal ao texto e que aproximam o autor citante do discurso citado.  

No excerto em destaque, o foco da transmissão não recai na transposição exata da 

palavra do outro; pelo contrário, o que prepondera é o conteúdo semântico. Para fazer com 

que o sentido penetre o discurso, o falante responsável pela citação indireta desfruta da 

liberdade de construir um discurso por meio da tradução da ideia presente na charge, mas 

conservando seu o sentido. Portanto, a apropriação da palavra de outrem parte de uma 

reformulação, em que é concedida ao produtor do texto uma nova perspectiva de expressar 

seu ponto de vista. Nesse processo, a palavra permanece “semi-alheia”, ou seja, não é 

“exclusiva e total” de quem a reproduz, Ponzio (2008).  

Na Charge 03, veremos mais uma comprovação de como o enunciador toma posse e 

reformula o discurso alheio.  

 

CHARGE 03: 

 

Disponível em: http://www.chargesnarua.com/charges. Acesso em: 27 de Mar. de 2017.  

DL 03: 

http://www.chargesnarua.com/charges
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30/03/2017 

Olá querido diário!  

 Na aula de hoje li a charge de Régis Soares, que trata da grande polemica que é a má 

qualidade da carne brasileira. Esse assunto está dando o que falar, afinal comer papelão, 

miolo de cabeça de porco não é legal, né?! 

 Na charge o autor, evidencia seu medo em comer carne quando ele disse que, quer 

saborear um delicioso cachorro quente, mas que seja sem a carne e sem a salsicha. Essa 

atitude demonstrada na charge é simplesmente por medo de se contaminar com produtos 

adulterados. #LamentávelIsso !!! 

 O Brasil transporta carne para outros países, e foi nesses outros países que 

descobriram a fraude da má qualidade da carne. As principais marcas: Friboi, Seara e Sádia 

que misturam papelão, miolo de cabeça de porco, entre outras coisas na carne para dá mais 

volume e ganhar mais dinheiro com isso. 

É meu querido diário, o Brasil está nos envergonhando cada vez mais.  

Triste realidade saber que até na própria carne colocam lixo só para saírem ganhando 

melhor e ignorando o povo brasileiro. 

Meu amigo! Até breve, espero voltar com assuntos melhores para tratar, porém acho 

difícil, afinal é de assuntos brasileiros e que envolve a política desse país de que tratamos. 

Mas, a esperança é a última que morre. 

Tchau! 

Beijos!!!   

 

 

DL 04: 

30/03/2017 

 

Olá, querido diário!!!  

 Hoje a professora Letícia apresentou mais uma charge de Régi Soares onde aborda a 

investigação “Carne Fraca”.  

 Essa investigação tem como foco as carnes brasileiras que são exportadas para outros 

países como Japão, Estados Unidos entre outros. 

Nessas carnes, por meio de análises, foram encontrados produtos químicos, mistura 

de outras carnes, entre outras coisas. 

Apartir disso os países não querem mais importar essas carnes. 

Diante dessa realidade vivida pelo nosso querido Brasil, graças a malandragem dos 

corruptos, Régi Soares faz um protesto humorístico por meio de uma charge, nela, ele diz 

que deseja comer um HOT DOG mas não quer que o vendedor coloque carnes e salsicha. 

Prefere comer só pão seco kkkkkkkkkkkkk do que ingerir essas porcarias vendidas com 

grandes rótulos.  

É querido diário, o nosso Brasil está muito bagunçado, nossos governantes e 

empresas de renomes estão manchando o nome do nosso Brasil. 

Bom, foi ótimo ter mais uma conversinha com você (diário), espero que o nosso 

próximo encontro aconteça logo. 
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                                 Beijos querido diário  

                                     até a próxima!!!                

         

                                                       
 

 

Nesses dois exemplares notamos, mais uma vez, como o(a) discente retoma seus 

conhecimentos prévios adquiridos durante sua vida, os quais são essenciais no trabalho com a 

leitura de charge, pois a compreensão de tal gênero, requer um leitor atualizado acerca dos 

fatos que circulam socialmente. Nesses dois textos, retirados dos DL 03 e 04 notamos o olhar 

crítico do(a) aluno(a) ao se posicionar diante de alguns fatos que demonstram a realidade do 

Brasil. Quando o(a) discente cita que: “Na aula de hoje li a charge de Régis Soares, que trata 

da grande polemica que é a má qualidade da carne brasileira. Esse assunto está dando o que 

falar, afinal comer papelão, miolo de cabeça de porco não é legal, né?!” demonstra que 

ele(a) é sim um leitor de mundo atualizado, possuidor de um senso crítico capaz de se 

posicionar diante de qualquer fato social.  

Nesse contexto, para construir seu discurso, ele(a) convoca de forma indireta a palavra 

de outrem, uma forma de citação bem evocada pelos alunos do ensino médio. Isso é um 

indicativo de que, na construção do diário de leitura, o(a) aluno(a) para consolidar o seu 

discurso toma posse da voz alheia, a qual habita nele(a) como elemento instaurador de 

sentidos. 

Assim sendo, ao escrever seu texto, o(a) aluno(a) produtor(a) faz um trabalho de 

retextualização do discurso materializado na charge, posiciona-se e faz uso de diversos 

mecanismos linguísticos que indicam aproximação ou distanciamento entre o falante e o 

discurso, o qual ele reproduz. No trecho retirado de DL 03, podemos ver como isso acontece:  

 

(07) 

       

      “Na charge o autor, evidencia seu medo em comer carne quando ele disse que, quer 

saborear um delicioso cachorro quente, mas que seja sem a carne e sem a salsicha”. 

 

 

Neste excerto, as palavras são tomadas do discurso de outrem, e, ao mesmo tempo que 

o(a) aluno(a) faz comentários do contexto narrativo, “[...] ele conserva uma distância nítida e 

estrita entre as palavras do narrador e as palavras atadas [...]” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 
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2014, p. 167). Desse modo, o princípio analítico que rege o discurso indireto aparece como 

uma tomada de posição do conteúdo semântico por parte do falante, o que, na visão Círculo 

bakhtiniano, é considerado uma variante denominada “discurso indireto analisador do 

conteúdo” que permite a manifestação de réplicas e comentários do contexto narrativo. 

Segundo essa teoria, além de o falante ter interesse pelo conteúdo, ele o comenta com suas 

próprias palavras.   

A tradução feita por meio de comentários se dá quando o enunciador adentra ao 

discurso alheio e introduz suas ideias. Ao fazer isso, o(a) produtor(a) do diário torna-se 

responsável pela citação indireta, ou seja, toda estrutura desse trecho é de responsabilidade 

dele. Contudo, mesmo tendo a liberdade de manejar as palavras do discurso alheio, ele tem 

por obrigação conservar a ideia original do discurso de outrem. Há, pois, uma readaptação 

estilística do discurso de outrem: o(a) produtor(a), responsável pela citação, apresenta-se 

como intérprete.  

Esse é um fator bem demarcado também no segundo excerto, retirado de DL 04, em 

que o(a) autor(a) traduz as palavras expressas na charge trazendo apenas o teor semântico, 

porque usa suas próprias palavras para interpretar as palavras alheias. Observemos: 

 

(08) 

 

      “Régi Soares faz um protesto humorístico por meio de uma charge, nela, ele diz que 

deseja comer um HOT DOG mas não quer que o vendedor coloque carnes e salsicha”. 

 

 

O(A) autor(a) citante emprega o recurso da interpretação sobre as ideias citadas, de 

modo que, ao fazer uso do discurso indireto, provoca um apagamento da voz literal de 

outrem, comportando-se, assim, como um tradutor da palavra alheia, o qual retira dela os seus 

sentidos para incorporar à sua argumentação. Convém-nos ressaltar que nessa tradução a 

ênfase recai nos sentidos, ou seja, no conteúdo das ideias e na enunciação de outrem, a qual 

não é vista como “[...] um todo compacto, inanalisável, imutável e impenetrável [...]” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 164). O que vemos manifestado nesse excerto é um 

grande esforço por parte dos enunciadores de lidar com o manejo dos sentidos, bem como 

com a interpretação dos enunciados, deixando totalmente de lado a análise da literalidade da 

absoluta da transmissão da enunciação que é de incumbência do discurso direto.  

Portanto, nesse exemplo, vemos que a citação da voz do chargista, empregada pela voz 

do produtor do diário, acontece dialogicamente, haja vista que enunciado nenhum surge de 
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um contexto isolado, desvinculado de relações com discursos antes ditos. Assim sendo, 

corroborando o pensamento de Bakhtin (2011), ressaltamos que a experiência discursiva de 

um falante se constitui e se desenvolve por meio de uma constante interação dialógica com os 

enunciados individuais de outros sujeitos sociais, o que, para os alunos do nível médio, não é 

uma tarefa tão difícil, já que eles demonstraram um diálogo bem coerente com discursos 

advindos de outras esferas sociais. 

 Em síntese, ao analisarmos os diários de leitura, deparamo-nos com textos escritos em 

constante diálogo com outros enunciados, bem como com sentidos construídos a partir da 

evocação de vozes alheias, não só as do autor das charges, mas também de outros contextos 

sociais e de outras vivências, como por exemplo, de discursos próprios da comunicação 

digital (#LamentávelIsso !!!, kkkkkkkkkkkk), da fala cotidiana (A esperança é a última que 

morre), entre outros. Partindo dessa confirmação, no subtópico subsequente analisaremos 

mais excertos, também retirados dos diários de leitura, porém com olhar focado nessa atuação 

das vozes sociais e nas manifestações de dialogismos presentes neste gênero discursivo. 

 

 5.2 A construção dos sentidos nos diários a partir da relação dialógica 

 

Neste subtópico, tentaremos compreender como o aluno do nível médio constrói os 

seus discursos nos diários de leitura, ou seja, como ele evoca outras vozes sociais, as quais 

são retomadas por meio de movimentos interpretativos realizados sobre o dizer do outro. Para 

tanto, recorreremos ao dialogismo bakhtiniano, segundo o qual o termo “vozes sociais” se 

refere a uma atividade discursiva e dialógica da linguagem que se constrói a partir da 

interação entre os sujeitos numa arena discursiva, onde se confrontam posturas éticas e 

ideológicas que nos possibilitam compreender a heterogeneidade da linguagem.  

Pautados nessa ideia, identificaremos como os sentidos são construídos na escrita 

diarista, por meio da convocação da palavra de outrem, tendo em vista que o discurso próprio 

se entrelaça com o discurso alheio, constituindo, assim, os diversos dizeres. 

 

CHARGE 04: 
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 Disponível em: http://www.chargesnarua.com/charges. Acesso em: 27 de Mar. de 2017.  

 

DL 02: 

  

 

Querido diário, 

          Desculpe-me pela demora, é que acabei ficando doente. Mas cá estou eu, pronta para 

começar mais um comentário sobre a situação política brasileira, mais especificamente sobre 

a reforma da previdência. 

Se me lembro bem, ela consiste em uma série de mudanças da idade para os 

trabalhadores se aposentarem. E isso gerou uma polêmica danada. 

Os colunistas dizem que seria uma mudança positiva para o cenário econômico do 

país, enquanto a classe trabalhadora acha uma falta de respeito, e os jovens? Nem esperança 

de se aposentar tem mais. 

O que eu acho é que, cortar alguns gastos seria bom, mas sabemos que ninguém irá 

gostar de parar de receber bolsas do governo ou coisa do tipo, ainda mais quando sabemos 

que esse dinheiro vai para nada mais, nada menos do que seus próprios bolsos.  

Sabe diário, de ladrão o país tá cheio, mas bem sabemos nós que os piores ficam lá 

em Brasília não é mesmo? 

A vida é cheia dessas injustiças e continuará assim se permanecermos em silêncio, 

esperando que deus faça justiça por nós. 

 Não é assim que a banda toca. 

Aí que vida tirana!!!   

*Revirando os olhos* 

 
 

DL 09: 

 
  

OIII! Boa tarde Querido (os) (as) amigo (os) (as). Esta charge hoje mim deixou triste, 

pois vem com uma noticia recentemente arrasadora. 

 Reforma da Previdência... 

Na verdade pessoal, esse presidente e esses governadores quer que as pessoas 

http://www.chargesnarua.com/charges
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(brasileiras) morram de trabalhar sem no final tenhamos direito a nada ou seja eles querem 

que a gente sejamos escravos deles. Isso é realmente um absurdo. 

E se isso for aprovado, o que será dos brasileiros? Vcs iram votar naquele 

governador, presidente..., que aprovam essa barbaridade? 

Nós brasileiros estamos cheios de tantas coisas ilícitas acontecendo atualmente, nesta 

condição “não podemos dá a mão à quem nos da o pé”, pagamos nossos impostos para 

assegurar nossa aposentadoria, aí vem esse presidente “maldito” nos roubar nosso dinheiro. 

Pessoal como de inicio estou muito triste com essa temática. 

Esse foi mais um discurso meu, enfocando essa noticia absurda, e estou pronto para 

receber o próximo tema, espero que seja um pouco mais agradável. 

    Bom! Uma Satisfação medonha ... abraços. 

    Tchal! Tchal!  

                                 

 

 Nesses dois textos, produzidos nos diários de leitura, os sentidos se constroem à 

medida que os enunciados se relacionam com outros, guardados na memória dos sujeitos e 

advindos de diversos contextos e vivências sociais. Tais textos exemplificam o fato de que 

qualquer enunciado se manifesta sempre e inevitavelmente perpassado por ideias alheias, por 

vozes de outrem (BAKHTIN, 2011), as quais são levadas em consideração pelo(a) aluno(a) 

produtor(a) do diário, para que os sentidos sejam construídos.  

 Percebemos que os produtores desses textos fazem algumas indagações voltadas para 

um possível interlocutor e, concomitantemente, apresentam respostas, por meio de um diálogo 

consigo mesmos, exibindo o caráter dialógico e responsivo da linguagem (BAKHTIN, 2011). 

Essas questões levantadas pelos alunos no desenrolar de suas narrativas refletem a 

organização dos seus pensamentos, ao passo que eles vão lendo as charges. Ao fazerem isso, 

demonstram o nível de interação consigo mesmos, nitidamente observado nos diários, os 

quais são personificados pelos alunos como um objeto com o qual eles podem desabafar e 

dialogar intimamente, quando, por exemplo, eles dizem: “Bom! Uma Satisfação medonha ... 

abraços”. 

No contexto da escrita diarista, a presença de emotions também denota sentidos, como 

formas de comunicação trazidas da linguagem virtual, mais especificamente das redes sociais. 

São usados para enfatizar e dinamizar a fala dos sujeitos em um contexto informal de uso da 

linguagem. Nos exemplares, os emotions se apresentam diversas vezes e sob vários formatos, 

cada um com sua carga semântica específica. Em DL 02 e DL 09, eles dialogam com o 

conteúdo chárgico, reforçando a ideia de que o produtor do texto quer passar, enfatizando os 

seus argumentos de uma forma divertida e demarcando o caráter dialógico peculiar da 

linguagem.  
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Diante disso, convém salientar o pensamento de Bakhtin (2011), segundo o qual a 

linguagem, em sua natureza concreta e viva, é dialógica. Esse dialogismo é marcado por uma 

relação entre acontecimentos passados, presentes e vindouros que se complementam e estão 

sempre na vida do sujeito, haja vista que, em todos os contextos enunciativos, os sentidos são 

retomados através de discursos previamente conhecidos.  

Vejamos como os textos de autoria dos jovens alunos do ensino médio movimentam 

dialogicamente outras vozes sociais em seus discursos:  

 

(09) 

 

      “Se me lembro bem, ela consiste em uma série de mudanças da idade para os 

trabalhadores se aposentarem. E isso gerou uma polêmica danada”. 

 

 

(10) 

 

“Os colunistas dizem que seria uma mudança positiva para o cenário econômico do 

país, enquanto a classe trabalhadora acha uma falta de respeito, e os jovens? Nem 

esperança de se aposentar tem mais”. 

 

 

(11) 

     

      “Na verdade pessoal, esse presidente e esses governadores quer que as pessoas 

(brasileiras) morram de trabalhar sem no final tenhamos direito a nada ou seja eles querem 

que a gente sejamos escravos deles. Isso é realmente um absurdo”. 

 

 

(12) 

      

      “[...] pagamos nossos impostos para assegurar nossa aposentadoria, aí vem esse 

presidente „maldito‟ nos roubar nosso dinheiro”. 
 

 

 Nesses quatro trechos, ecoam vozes advindas de outros discursos, provavelmente de 

conversas cotidianas, discursos políticos, jornalísticos, de noticiários televisivos, redes 

sociais, entre outros, sobre a questão da Reforma da Previdência, ao qual os jovens do nível 

médio têm acesso diariamente. Assim sendo, eles transcrevem com suas palavras a ideia do 

chargista, inserindo nessa construção suas impressões sobre o assunto, as quais são resultantes 
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de suas vivências. Isso comprova na prática o fato de todo discurso ser constituído pelo 

discurso do outro, sendo sujeito a recriações e reinterpretações, conforme asseveram Bakhtin 

e o Círculo.  

  Nesses escritos, o(a) aluno(a) se comporta como um interlocutor atento, que escuta a 

palavra alheia e a traz para seu discurso, para organizar seus argumentos, que se manifestam 

como produto de uma voz na outra, de modo que os sentidos são produzidos sob as pressões 

de um dialogismo que remete a uma ancoragem do discurso próprio no discurso alheio. Nesse 

caso, a experiência verbal individual do falante vai ganhando forma e evolui, conforme ele vai 

assimilando, restaurando e readaptando as palavras alheias e seu tom valorativo. Nas palavras 

de Bakhtin (2011), isso é possível graças à constante relação com os enunciados individuais 

dos outros falantes.  

Diante disso, ressaltamos que, nos quatro excertos acima reproduzidos, os sentidos são 

expressos de forma individual, porém apresentam ecos de outros discursos. Há, pois, um 

misto de vozes se entrecruzando, possivelmente, vindas dos discursos jornalísticos, 

humorísticos, políticos e sociais para construírem os sentidos.  

No fragmento 11 (onze), o sujeito produtor manifesta uma atitude responsiva perante o 

conteúdo chárgico. Ao dizer “Isso é realmente um absurdo”, ele se posiciona criticamente e 

demonstra, em seus argumentos, revolta e indignação a respeito das mudanças acarretadas 

pela Reforma da Previdência, a qual provoca uma violação dos direitos trabalhistas. Assim, o 

diário de leitura apresenta-se como um lugar de responsividade, de resposta a um outro que 

nos dirige a sua palavra e exige de nós uma tomada de posição, um ato responsivo, o que faz 

da linguagem dialógica.  

Isso mostra que a subjetividade do falante vem entrelaçada à alteridade, ambas ligadas 

a uma concepção dialógica da linguagem, em que o eu se encontra em relação com o outro, 

pois não é permitido que o eu seja compreendido como “[...] essencialidade egocêntrica [...]” 

(TEIXEIRA, 2006, p. 230). Pelo contrário, o falante deve ser compreendido como produto de 

uma voz na outra, um eu que se institui através do outro, por meio de uma inter-relação 

dialógica. 

Portanto, a partir da análise desses excertos, podemos observar como os(as) alunos(as) 

convoca outras vozes para construírem seus dizeres nos diários de leitura. Pelo fato de este ser 

um gênero que apresenta uma escrita subjetiva e livre, como bem ressalta Machado (1998), 

ele deixa o seu estilo individual aparecer com mais evidência, ao trazer para o seu texto vozes 

da fala cotidiana, como podemos ver nos exemplos seguintes: 
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(13) 

 

“Não é assim que a banda toca” 

           “Aí que vida tirana!!!”   

 

 

(14) 

          

           “[...] não podemos dá a mão à quem nos da o pé [...]”. 

 

 

Os fragmentos 13 (treze) e 14 (quatorze) demonstram a estilística de uma linguagem 

proveniente de discursos cotidianos, que se serve de palavras habituais, com uma entonação 

particularmente diferente e pouco solene, própria da linguagem informal. No entanto, estão 

carregados de sentidos que demonstram a indignação dos falantes perante o assunto abordado 

na charge. 

Ao convocar essas vozes para seu texto, os(as) alunos(as) permitem que seu estilo 

individual apareça com mais evidência, pois essa forma de escrever para si, peculiar do diário 

de leitura, possibilita o uso de uma linguagem informal, advinda de discursos cotidianos. No 

entanto, apresenta características dialógicas acentuadas, uma vez que não só estabelece um 

diálogo entre autor e leitor, mas desperta o aluno do ensino médio para o dialogismo existente 

nos discursos, conforme postula Machado (2005). 

Estamos, pois, diante de falas que se formaram relacionando-se com o “já dito”, 

construídas a partir de diálogos naturais com outros enunciados. Trata-se de trechos que 

demonstram um discurso pleno de palavras de outrem, que, em todas as suas direções, 

encontram-se com discursos de outros, participam com eles de uma experiência tensa e viva, 

numa arena discursiva onde entram em conflito valores sociais e ideologias, como assevera 

Bakhtin (2011). 

Nestes dois fragmentos, os sentidos são construídos a partir do momento em que os 

falantes escutam, compreendem a voz alheia e firmam-se nela para projetar o seu dizer, pois 

nenhuma palavra é habitada só pelo eu. Como destaca Bakhtin (2011), os falantes recebem as 

palavras dos outros já habitadas de sentidos. Desse modo, eles se apresentam apenas como 

“[...] inquilinos temporários das palavras, pois que elas seguem sua trajetória de busca de 

diálogos, de encontros com outras palavras, numa corrente de enunciação sem fim” 

(MOURA; MIOTELLO, 2016, p. 137). Assim, as palavras seguem adiante, encontrando-se 
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dialogicamente com outras palavras, com outras vozes e construindo novos sentidos, pois ela 

é livre, não possui dono.   

Ressaltamos, pois, que os excertos 13 (treze) e 14 (quatorze) demonstram como os 

falantes estabelecem um diálogo com a voz da fala cotidiana, ou seja, como eles escutam a 

palavra alheia e assumem uma postura ideológica diante dela, posicionando-se criticamente 

diante do assunto abordado na charge. Estes fragmentos apresentam enunciações em que “sua 

essência, sua construção semântica e estilística são dialógicas” (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 

163, grifo do autor), haja vista que o enunciador tem presente em seu discurso esse aspecto 

dialógico. 

Portanto, estamos convencidos de que todo discurso é por natureza dialógico. Essa 

dialogia, constituinte da linguagem, refere-se à presença do outro, através de vozes alheias, 

concebidas como manifestações do pensamento humano, que dialogam entre si para constituir 

os sentidos. Essas vozes penetram os enunciados e manifestam os posicionamentos dos 

falantes, que são verbalizados através de palavras, as quais são recebidas inevitavelmente de 

outrem, para criar os discursos.  

 A seguir, veremos mais exemplos desse entrecruzamento de vozes marcado nas falas 

dos alunos do ensino médio.  

 

CHARGE 05: 

 

Disponível em: http://www.chargesnarua.com/charges. Acesso em: 27 de Mar. de 2017.  

 

DL 04: 

 

http://www.chargesnarua.com/charges


90 
 

 

Oi querido diários!!!  

Hoje voltamos com mais uma charge de Regi Soares que aborda política do nosso 

Brasil que por sinal não tá com nada, só serve pra ter mais roubos e governadores mentindo 

pro povo, enganando com falsas promessas.  

 Regi Soares foi muito inteligente ao abordar assuntos tão comuns mais que a maioria 

da sociedade sabe como lidar com elas. 

 Como mostra a charge, as pessoas elegem eles esperando algo de bom para todos 

mais o que na prática acontece é políticos roubando o dinheiro dos trabalhadores, que se 

matam para ter o que colocar na mesa todo dia.  

 Mas porque isso acontece  

 Porque eles são hipócritas, ladrões, egocêntricos que só pensam no bem está deles, só 

pensam no próprio nariz?  

 Mas infelizmente é isso o que acontece no nosso Brasil políticos roubando, mentindo 

pras pessoas . 

 Então vamos fazer a diferença e como Regi Sores de alguma forma ajudar, esclarecer 

pras essas pessoas desinformadas o que realmente eles pretendem fazem quando estiverem 

em suas desejadas cadeiras. 

 Porque na verdade nenhum deles teria a dignidade, nem tão pouco a coragem de pelo 

menos passar um dia inteiro dentro da casa de um pobre sem sentir nojo desses pobres, que 

eles mesmos colocaram em uma situação de pobreza. 

 Na verdade eles nem teriam coragem de trocar riquezas nenhuma que eles ganham em 

troca de se comprometer a ajudar de verdade um pobre. 

 Bom querido diário por hoje é so, espero que voltemos logo a nos falar. 

 

                                                                                                    Beijinhos !!!  

 

DL 02: 

 

 

Querido diário, 

Mais uma charge – ou prova de que políticos são infinitamente egocêntricos – nos foi 

apresentada hoje. Ela mostra um pouco da relação político – eleitor depois das votações, 

quando nada mais do que o próprio bem estar importa, quando as promessas de campanha 

foram esquecidas e levadas pelas lágrimas de sofrimento dos pobres, ou quando a máscara de 

mocinho caiu. 

Eles mentem e roubam – quem sabe não matam também? – com um sorriso 

escancarado e uma falsa solidariedade estampada no rosto.  

Já vimos coisas, mas sabe uma que ainda me surpreende? 

A esperança que pessoas ainda tem naquela utopia de um Brasil desenvolvido e bom 

para se viver, o que eles estão esquecendo, é a culpa disso é nossa por elegermos nossos 

representantes.  

 

Amigo, até breve! 

Agora, vamos fazer nossa # ! 

#FORATEMER 

#FORACORRUPTO 
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Um forte abraço meu amigo! Beijos. 

 

 

Investigar os sentidos atribuídos a essas produções significa observar como esses 

discursos são permeados por outros já ditos, advindos das interações sociais concretizadas no 

decorrer das vivências dos alunos do ensino médio. Assim, discutir a postura dos políticos 

brasileiros sob o olhar desses jovens remete a uma construção identitária dos representantes 

do povo, por meio de um movimento dialógico entre fatos passados, atuais e futuros.  

Nessa perspectiva, são pertinentes as palavras de Bakhtin (2011), quando ele diz que 

não existem limites para o contexto dialógico. Assim sendo, tudo que dizemos já foi dito e 

apreciado por outros sujeitos, em um outro momento. Desse modo, a língua é vista como 

lugar de interação, onde as vozes sociais se entrecruzam dialogicamente numa cadeia 

responsiva. 

 

(15) 

 

“Hoje voltamos com mais uma charge de Regi Soares que aborda política do nosso 

Brasil que por sinal não tá com nada, só serve pra ter mais roubos e governadores mentindo 

pro povo, enganando com falsas promessas”.  

 

 

 

(16) 

        

         “Como mostra a charge, as pessoas elegem eles esperando algo de bom para todos 

mais o que na prática acontece é políticos roubando o dinheiro dos trabalhadores, que se 

matam para ter o que colocar na mesa todo dia”. 

 

 

(17) 

 

         “Ela mostra um pouco da relação político – eleitor depois das votações, quando nada 

mais do que o próprio bem estar importa, quando as promessas de campanha foram 

esquecidas e levadas pelas lágrimas de sofrimento dos pobres, ou quando a máscara de 

mocinho caiu”. 

 

 

 Os sentidos expressos nestes comentários vão além do que está visivelmente 

apresentado na sua tessitura (materialidade linguística), graças à relação entre vozes. O 
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enunciado presente no fragmento 15 (quinze), por exemplo, permite-nos visualizar o quanto a 

construção semântica depende da interação verbal, pois um enunciado como esse requer a 

convocação de outras vozes sociais e um posicionamento ideológico por parte de seu 

produtor. Neste excerto, o(a) discente apresenta a política como sinônimo de corrupção, e ao 

expor esse pensamento, recupera em sua escrita seus conhecimentos prévios advindos de suas 

vivencias. Assim, o sujeito produtor se posiciona de forma crítica perante o discurso da 

charge, ou seja, ele direciona seus comentários de forma dialógica, manifestando seu ponto de 

vista acerca da postura dos políticos para com a população menos favorecida.  

Nos três fragmentos, quando os(as) produtores(as) mencionam a postura dos políticos 

diante da atual situação da classe menos favorecida do país, eles/elas trazem para seus 

discursos vozes sociais, entre as quais se processam relações dialógicas responsáveis pela 

construção dos sentidos. 

 O posicionamento dialógico é condição necessária para a organização textual nos 

diários de leitura, bem como para a construção dos sentidos. Esse momento de dialogia 

possibilita aos sujeitos evocar vozes alheias. Concebidas como manifestação da consciência, 

sua incorporação nos discursos pode assumir formas distintas, que se convertem em diferentes 

posturas dos sujeitos diante de um determinado assunto. Essa manifestação da consciência 

constitui sujeitos que falam e são livres para expor seus acordos ou desacordos, não se 

deixando silenciar-se por outras vozes.   

 Ao produzir esses textos nos diários de leitura, os sujeitos escrevem para alguém, a 

partir de palavras de outros, possibilitando-nos reconhecer e identificar nessas produções a 

presença do outro, de visões de mundo, de manifestações de vozes sociais, bem como do tipo 

de relações dialógicas e atitudes responsivas ideologicamente influenciadas. Isso nos permite 

referir-se a tais produções como lugar de construção de um ser crítico e reflexivo. Vejamos 

mais um exemplo: 

 

 (18) 

 

Agora, vamos fazer nossa # ! 

#FORATEMER 

#FORACORRUPTO 

  

 Na materialidade desse breve enunciado, podemos perceber a presença de vozes 

sociais que ecoam de outros discursos, bem como a presença de recursos linguísticos não 

verbais que completam os sentidos no enunciado, como, por exemplo, a hashtag, que 
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atualmente está sendo muito usada pelos falantes, principalmente o público jovem, e tem a 

função de indexar conteúdo para o compartilhamento na web, identificar palavras ou frases 

associadas a um determinado contexto, intensificando o seu valor semântico. Nesse caso, 

especificamente, a hashtag vem associada às vozes do contexto político para produzir os 

sentidos na escrita diarista.  

A hashtag é, pois, composta por palavras ou frases escritas juntas e precedidas pelo 

símbolo cerquinha ou “jogo da velha” (#), como popularmente é conhecida. Seu uso se 

popularizou e passou a ser constante não só em aplicativos e redes sociais, como Twitter, 

Instagram e Facebook, mas também na escrita de determinados textos produzidos em sala de 

aula, ou seja, em gêneros que permitem seu uso, como podemos notar no fragmento 18 

(dezoito). 

No referido excerto, tanto a hashtag como o “#FORA TEMER, #FORA 

CORRUPTO” apresentam conteúdos semânticos oriundos de outras esferas da comunicação, 

nesse caso, das redes sociais, trazidos pelo aluno do ensino médio para seu texto, a fim de 

fortalecer seu pensamento diante da leitura da charge, a qual também remete à política. Assim 

sendo, quando o sujeito relaciona (#) + FORA TEMER ou (#) + FORA CORRUPTO, ele 

está trazendo para sua escrita vozes peculiares dos discursos das redes sociais e da política 

para dialogar com o conteúdo da charge, que também trata de assuntos políticos do Brasil, 

construindo, assim, os sentidos nos diários. 

 Desse modo, a relação dialógica que o sujeito estabelece com enunciados de outras 

instâncias comunicativas possibilita-o construir seu posicionamento sobre o conteúdo 

chárgico, ou seja, o falante produz um enunciado ancorado na necessidade de replicar o 

discurso alheio (BAKHTIN, 2011). Os discursos apresentam-se conectados dialogicamente, 

sendo impossível constituí-los fora da relação com o outro, pois é através dessa inter-relação 

que tanto os discursos quanto os sujeitos se constroem mediados pela linguagem, uma vez que 

o sujeito só “[...] se institui através do outro e com o outro [...]” (TEIXEIRA, 2006, p. 229), e 

seu enunciado é sempre dirigido a alguém, à sua compreensão e à sua reposta. 

Nesse processo de construção dos sentidos, os fragmentos escritos a partir da leitura  

da Charge 05 promovem uma espécie de confronto discursivo, em que os posicionamentos do 

aluno do ensino médio são constituídos com base em outros já existentes. Isso nos leva a 

entender que “[...] as atividades da linguagem são movidas e nutridas por enunciados plenos, 

concretos, históricos, situados e marcados pela dialogicidade que os caracteriza como elos na 

cadeia discursiva [...]”, (ALVES, 2016, p. 164). Portanto, é por meio do permanente diálogo 
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que os posicionamentos se renovam, confrontando-se ideologias e valores distintos dos 

falantes.  

A seguir veremos mais uma charge, a partir da qual foram construídos novos sentidos, 

pelo entrecruzamento e pela retomada de vozes sociais.  

 

CHARGE 06: 

 

 

Disponível em: http://www.chargesnarua.com/charges. Acesso em: 22 de Mai. de 2017.  

 

DL 02: 

 

 

Querido diário, boa tarde!!!!  

 Eu sei que você deve estar cansado. Eu também estou, mas a charge apresentada hoje 

também é sobre a situação política do país, e cara, eu posso dizer que... 

Não tá nada fácil não, viu? 

Eu não costumo assistir jornais ou muito menos prestar atenção em quase nada que se 

encontra fora do “maravilhoso mundo Dark da aninha” – I‟m sorry for that – mas vou te 

explicar um pouco do que vem acontecendo. 

O senhor presidente não quer renunciar a presidência de forma nenhuma, mas nas 

últimas semanas, vazaram áudios comprometedores que mostram o senhor presidente Michel 

Temer, oferecendo propina aos políticos presos – ou passarinho engaiolados – a quem foi 

oferecida a delação premiada, para ficarem em silêncio quanto a todas as tramoias realizadas 

por esse wonderful ser humaninho.  

E como se não bastasse isso tudo diário, ele ainda se recusa – a pelo menos uma vez – 

fazer a vontade do povo e renunciar! 

(Suspirei) Seria cômico se não fosse trágico. E o pior é que mesmo que ele 

renunciasse, a situação já não seria boa, quem dirá um segundo impeachment em menos de 

um ano? 

http://www.chargesnarua.com/charges
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É lamentável o que está acontecendo no nosso amado país. Será que o Brasil vai 

resistir? Ou vai precisar de um desfibrilador aos 45 dos segundo tempo? 

Obs: Sorry, só queria usar meus conhecimentos médicos que aprendi em Doctor 

House kkkkkkkk.  

 

Tchal amiguinho! 

Até a próxima! 

 

 

DL 07: 

    

  

  Oiie querido diário, já estava com tantas saudades , hoje quero desabafar!!! 

Mais uma vez venho aqui para te contar sobre a charge dessa semana, que veio tratar 

novamente sobre o quadro político do país. 

  Sabe quando agente acha que uma coisa não pode ficar pior ai vem alguém e prova o 

contrário? Então foi isso que ocorreu a situação ficou pior agora que vazou áudios onde 

aparece o atual presidente Michel Temer negociando o silêncio dos delatores, silêncio esse 

que estava sendo comprado pelo presidente e os outros políticos entre outras pessoas estava o 

presidente da JBS, empresa essa esta envolvida no processo de investigação da carne fraca.  

 Cara, quem iria imaginar iriamos ter que passar por tudo isso, para que os nossos 

direitos fossem garantidos? Ninguém! Mas no país onde as leis não funcionam e os 

governantes só pensam em si mesmos. Injustiça! Uma crueldade com a população.  

 Cada dia meu amigo surge na minha mente uma placa grande escrita “onde vamos 

parar? Que país é esse?” e sabe qual a resposta? Não né? Já esperava isso... é difícil encontra 

uma resposta para isso. 

 Então eu me pergunto “como sair desse labirinto?” estamos presisando de um mapa 

para nos orientar pois cada dia tá ficando mais complicado. 

 Então até mais, um beijo de sua amiga  até mais !!! Te .... 

 #Foratemer 

 #justiça #falta de humanidade... 

 

 

Estes dois textos apresentam-se como espaço em que os(as) alunos(as) expõem 

diferentes pontos de vista e posicionam-se, ajustando, modificando e refutando o já dito. Nos 

diários em análise, os sujeitos, de forma íntima, manifestam suas emoções, sentimentos, 

acordos, desacordos e julgamentos subjetivos, ou seja, registram suas reações acerca do 

conteúdo exposto na charge. 

Diante disso, é superficial entender o diário de leitura apenas como um recipiente no 

qual o seu produtor deposita seus pensamentos, pois nele os sujeitos não apenas se expressam 

mais abertamente, mas também desenvolvem, através da escrita, diferentes operações de 
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linguagem, deixando fluir as diversas vozes que atravessam seu discurso (MACHADO, 

2005). Outra característica peculiar do gênero diário de leitura, expressa nos discursos dos 

exemplares 02 (dois) e 07 (sete), refere-se ao fato de tais narrativas apresentarem linguagem 

simples, em que o diarista tem a liberdade de acrescentar diversos recursos linguísticos para 

intensificar o valor semântico do seu discurso. No texto 02 (dois) é notório a presença de 

alguns termos da Língua Inglesa (“Dark, I‟m sorry for that, wonderful, Doctor House”), os 

quais são trazidos de séries televisivas assistidas pelos discentes. 

Outro fator importante que merece será ressaltado é individualidade, presente nas 

narrativas 02 (dois) e 07 (sete), é bastante acentuada, pois, ao fazer uso de Memes, emotions, 

hashtags, exclamações e indagações, o sujeito não evidencia apenas seu estilo individual, mas 

também demonstra a intimidade que ele mantém com o seu diário. Vejamos como isso está 

explícito nos discursos abaixo reproduzidos:  

 

(19) 

  Querido diário, boa tarde!!!!  

 Eu sei que você deve estar cansado. Eu também estou, mas a charge apresentada 

hoje também é sobre a situação política do país, e cara, eu posso dizer que... 

Não tá nada fácil não, viu? 

 

 

(20) 

 

Tchal amiguinho! 

Até a próxima! 

 

 

(21) 

 

“Oiie querido diário, já estava com tantas saudades , hoje quero desabafar”!!! 

 

 

(22) 

 

“Então até mais, um beijo de sua amiga  até mais !!! Te ....” 
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Falas dessa natureza são típicas da escrita diarista, ou seja, expressões linguísticas 

como essas demarcam o nível de intimidade nas narrativas, uma vez que os(as) alunos(as) 

estabelecem com seu diário uma relação de amizade, um diálogo íntimo – é como se fosse um 

amigo, com o qual ele conversa, expõe seus sentimentos e pontos de vista – como podemos 

observar nesses excertos. 

Nesse contexto, contamos ainda com a colaboração de outro elemento importante que 

caracteriza tanto a escrita diarista quanto o estilo próprio do falante: os emotions, símbolos 

divertidos que se propagaram rapidamente na comunicação virtual e, atualmente, estão 

adentrando mais frequentemente na estrutura de alguns textos que requerem um nível menor 

de monitoramento estilístico. Esses elementos verbo-visuais divertidos foram utilizadas com o 

intuito de alegrar e expressar ideias de alegria, raiva, indignação, entre outras.  

Nesse sentido, a junção de recursos linguísticos verbais e não verbais contribui para 

que o falante construa os sentidos em sua argumentação. Assim como os emotions, os usos 

das diversas exclamações, as quais são bastante evidentes nas falas dos produtores dos diários, 

também se apresentam como recursos linguísticos que caracterizam a escrita desse gênero. As 

exclamações, nesses exemplos, acentuam a entonação da fala dos sujeitos, demonstrando seus 

sentimentos e emoções, bem como sua intenção. Essa entonação, ou som expressivo das 

palavras, é um elemento fundamental, constitutivo da forma da enunciação, Volochínov 

(2013).  

Após essa identificação dos recursos linguísticos verbais e não verbais, típicos dos 

diários de leitura, salientamos o diálogo que o estudante estabelece com o enunciado alheio. 

Vejamos como isso acontece nos excertos abaixo: 

 

(23) 

 

“O senhor presidente não quer renunciar a presidência de forma nenhuma, mas nas 

últimas semanas, vazaram áudios comprometedores que mostram o senhor presidente 

Michel Temer, oferecendo propina aos políticos presos – ou passarinho engaiolados – a 

quem foi oferecida a delação premiada, para ficarem em silêncio quanto a todas as tramoias 

realizadas por esse wonderful ser humaninho”.  

 

 

 (24) 

 

“Sabe quando agente acha que uma coisa não pode ficar pior ai vem alguém e prova o 

contrário? Então foi isso que ocorreu a situação ficou pior agora que vazou áudios onde 
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aparece o atual presidente Michel Temer negociando o silêncio dos delatores, silêncio esse 

que estava sendo comprado pelo presidente e os outros políticos entre outras pessoas estava 

o presidente da JBS, empresa essa esta envolvida no processo de investigação da carne 

fraca”.  

 

 

A leitura da Charge 06 possibilitou aos (às) aluno(as) momentos de reflexões acerca 

da temática abordada, permitindo a exposição do seu posicionamento crítico e sua visão de 

mundo. Servindo-se do que Bakhtin (2011) chama de dialogismo, podemos dizer que os 

produtores dos excertos 23 (vinte e três) e 24 (vinte e quatro) inseriram nos seus discursos o 

dizer do outro; isto é, de forma interpretativa, ele move para o seu enunciado vozes oriundas 

discursos alheios, os quais expõem a situação política do país. Ao ler a charge os sujeitos 

constroem seu dizer e formulam um posicionamento acerca do quadro político brasileiro, 

relacionando-se com outras vozes sociais. Nestes excertos, podemos observar que os sujeitos 

manifestam um sentimento de revolta, indignação, bem como o desejo por mudanças, por 

acreditarem que o país não está no rumo certo, tampouco bem representado.  

Portanto, ao analisarmos estes excertos, percebemos o quanto a natureza desse gênero 

diário é propícia à assunção da voz dos sujeitos naquilo que ele tem de mais íntimo, quando 

ele se posiciona de forma interpretativa acerca do enunciado alheio. Ocorre, então, na 

tessitura textual, um diálogo entre diferentes discursos, em que outros falares, provenientes de 

contextos discursivos diferentes, penetram na materialidade do discurso dos(as) alunos(as), 

dando origem a novos sentidos. Vejamos mais exemplos que comprovam esse entrelaçamento 

de vozes nos discursos dos jovens alunos: 

 

(25) 

 

“(Suspirei) Seria cômico se não fosse trágico. E o pior é que mesmo que ele 

renunciasse, a situação já não seria boa, quem dirá um segundo impeachment em menos de 

um ano”? 

 

 

(26) 

 

É lamentável o que está acontecendo no nosso amado país. Será que o Brasil vai 

resistir? Ou vai precisar de um desfibrilador aos 45 dos segundo tempo? 

Obs: Sorry, só queria usar meus conhecimentos médicos que aprendi em Doctor 

House kkkkkkkk.  
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No excerto 25 (vinte e cinco), o(a) produtor(a) procura construir seu discurso trazendo 

para seu enunciado vozes da fala cotidiana. Quando diz “(Suspirei) Seria cômico se não fosse 

trágico”, o provérbio popular, apresentado como fonte de sentido, é incorporado no 

enunciado emitido pelo(a) jovem aluno(a) que compôs DL 02. O saber exposto nessa escrita é 

fundamentado nas experiências adquiridas no decorrer das vivências cotidianas, a partir das 

relações que os sujeitos sociais estabelecem entre si e com a realidade que os rodeia, 

transmitida ao longo dos tempos e incorporada dialogicamente aos discursos e aos sujeitos.  

Assim, no trecho 25 (vinte e cinco), o sujeito lança mão de um ditado popular, e, 

embora sem marcação alguma, o discurso alheio é facilmente identificável no enunciado 

desse diarista. O discurso citado aparece explicitamente, entretanto sem o uso de um recurso 

gráfico que o demarque, como, por exemplo, as aspas. Mesmo assim, podemos ver que o 

enunciado do(a) aluno(a) está permeado de vozes de outrem, numa relação dialógica e 

valorativa que deu origem aos sentidos, uma vez que o diário de leitura se apresenta como 

espaço adequado para a efetivação do uso da linguagem de modo mais dialógico, Machado 

(2005). 

No excerto 26 (vinte e seis), o(a) diarista expõe, de forma cômica, sua opinião sobre o 

quadro político do país. Em sua fala, ele/ela lamenta a situação do Brasil, que careceria de 

uma atenção especial, isto é, de uma reanimação urgente. Para expressar sua preocupação, 

o(a) diarista recorre a enunciados que pertencem a outros discursos, nesse caso específico, a 

discursos provenientes do seriado americano Dr. House (série de investigação, em que o vilão 

é a doença e o herói é um médico polêmico, irreverente e anti-social que não confia em 

ninguém, muito menos em seus pacientes), comum entre o público jovem e adolescente, a 

qual aborda investigações médicas em pacientes em estado crítico.  

Desse modo, o(a) aluno(a) se aproveita do conhecimento adquirido pelo contato com 

as séries e o traz para dialogar com a charge, construindo, assim, seu texto. Ele(a) move 

dialogicamente para seu discurso vocábulos de outros discursos e, consegue relacionar 

dialogicamente os sentidos da charge com o da série.  

Na análise desses excertos, notamos o quanto os enunciados políticos exercem força 

sobre os sujeitos e suscitam neles sentimentos de revolta, indignação, desprezo e insatisfação, 

levando-os a posicionarem-se criticamente a respeito do assunto que a charge evidencia. 

Vale salientar que, na escrita diarista nos deparamos com frases que apontam o 

posicionamento responsiva por parte do aluno como, por exemplo, “Eu posso dizer que...”, 
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“[...] vou te explicar um pouco do que vem acontecendo”, demonstrando, com isso, que ao 

trazer para o seu texto o discurso alheio, simultaneamente, ele se posiciona em relação a ele, 

como assegura (BAKHTIN, 2011).   

Outro ponto que nos chamou bastante atenção na produção dos jovens é o fato de os 

sujeitos fazem preguntas, como se fosse para um interlocutor com o qual ele conversa. 

Entretanto, logo depois, eles mesmos as respondem. Abaixo reproduzimos dois trechos 

retirados de DL 07, os quais demonstram como eles fazem essas indagações: 

 

(27) 

 

“Cara, quem iria imaginar iriamos ter que passar por tudo isso, para que os nossos 

direitos fossem garantidos? Ninguém! Mas no país onde as leis não funcionam e os 

governantes só pensam em si mesmos. Injustiça! Uma crueldade com a população”.  

  

  

(28) 

 

“Cada dia meu amigo surge na minha mente uma placa grande escrita “onde vamos 

parar? Que país é esse?” e sabe qual a resposta? Não né? Já esperava isso... é difícil 

encontra uma resposta para isso”. 

 

 

Estes excertos retratam como o sujeito que escreve o diário elabora seus 

questionamentos e, ao mesmo tempo, retrucam-nos, evidenciando o seu posicionamento 

crítico e reflexivo perante temáticas político-sociais. Assim, o entrelaçar-se dos discursos 

movimenta uma infinidade de sentidos, demonstrando como os sujeitos socialmente 

organizados se reconhecem como seres inseridos em determinados grupos e influenciados por 

suas ideologias. Isso é notório nos dois excertos, quando recuperam em sua escrita outros 

discursos como, por exemplo, (“[...] no país onde as leis não funcionam e os governantes só 

pensam em si mesmos”) e (“onde vamos parar? Que país é esse?”), demonstrando ainda o 

quanto são leitores críticos e com posicionados diante dos fatos sociais.  

Em síntese, os excertos observados nesta seção apresentam a relação que os alunos do 

ensino médio estabelecem com as vozes de outrem, bem como com outros recursos 

linguísticos, como, por exemplo, os emotions, para suas argumentações. Desse modo, eles 

realizam um trabalho estilístico com a língua, de forma a construírem novos sentidos e 

enunciados que evidenciam o estilo individual de cada produtor dos diários de leitura.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na conclusão deste trabalho, assumimos, em consonância com Bakhtin e o Círculo, que 

os enunciados, assim como os seus sentidos, se constroem na relação eu/outro, no embate de 

vozes e na escuta da palavra outra. Assim sendo, estamos sempre reconstruindo nossos 

discursos à medida que participamos ativamente da diversidade de diálogos que travamos por 

meio das relações sociais com os outros sujeitos e discursos, o que ocasiona uma contínua 

renovação dos sentidos. Sustentados nesse pensamento bakhtiniano, ressaltamos que o corpus 

por nós analisado materializa de forma concreta a constituição dos discursos a partir de 

discursos outros, vozes, pensamentos e sujeitos.  

Movidos por esse entendimento, concebemos em nossa pesquisa o trabalho de 

investigação com alunos do 2º ano do Ensino Médio, os quais produziram diários de leitura a 

partir da experiência com o gênero discursivo “Charge de Rua”, de autoria do chargista e 

cartunista Régis Soares. Foram produziram 19 (dezenove) diários de leituras; destes, 6 (seis) 

foram analisados.    

A partir desse corpus, o percurso de investigação foi delineado, na busca de respostas 

para nossas inquietações, as quais buscam entender como o estudante do ensino médio realiza 

o trabalho da citação indireta, uma vez que esta é bastante complexa, pelo fato de o sujeito ter 

que se portar como um tradutor da fala alheia, reformular o dizer do outro, sem perder o 

sentido do discurso citante. Ainda procuram elucidar como esses estudantes constroem os 

sentidos em suas narrativas a partir do diálogo em vozes sociais diversas.  

Privilegiamos o diário de leitura em nossa pesquisa porque este é um gênero que 

propicia a assunção da voz do aluno naquilo que ele tem de mais íntimo, já que, para 

constituí-lo, seu produtor faz uso do discurso do outro e de formas linguísticas diversas para 

expor sua subjetividade por meio de uma linguagem informal típica da escrita diarista. 

Buscamos, pois, entender as formas sutis, porém complexas, de utilização do discurso do 

outro em um gênero, no qual o falante, de forma individual e livre, manifesta suas emoções, 

sentimentos, acordos, desacordos e julgamentos subjetivos, face a assuntos expostos nas 

charges. Assim sendo, na constituição dessas narrativas de cunho subjetivo, o sujeito faz uso 

das suas próprias palavras para se remeter ao outro como fonte de sentidos dos propósitos, os 

quais pretendiam apresentar em seus discursos. 

Quanto à escolha do gênero charge, ressaltamos que este influenciou de forma 

significativa a abordagem do discurso indireto nos diários analisados. Sua linguagem abre 
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múltiplas possibilidades de construção de sentidos, ao passo que seus temas, diretamente 

conectados à vida real, conduzem o jovem aluno a um diálogo com suas próprias histórias de 

vida, principalmente porque as charges, em sua maioria, tratam de assuntos políticos, temas 

bem recorrentes no contexto de vida dos alunos. Esse contexto permite a retomada de 

discursos anteriores, bem como o posicionamento axiológico por parte dos alunos, mediante 

as temáticas abordadas nas charges.   

Assim sendo, a análise do material que constituiu o corpus de nossa pesquisa aponta 

que o aluno do nível médio, ao fazer uso do discurso indireto na sua escrita diarista, realiza 

movimentos interpretativos sobre o dizer do outro, reformulando de forma autônoma o seu 

discurso. O aluno produtor do diário assimila e incorpora os falares alheios e, em seguida, 

manifesta uma compreensão responsiva construída através da relação de vozes sociais, as 

quais são evocadas de instâncias comunicativas diversas para estabelecerem os sentidos nas 

narrativas. Esse movimento revela que as produções diaristas são permeadas de já-ditos e 

outras vozes que ecoam de discursos outros. 

No que se refere à retomada de vozes alheias, esta ocorreu de forma interpretativa, a 

qual apareceu nos discursos diaristas com bastante frequência em decorrência do trabalho de 

compreensão, assimilação e reprodução dos discursos chárgicos. Isso demonstrou que 

trabalhar os modos de citar o discurso alheio, principalmente o citar de forma indireta, a partir 

da leitura de gêneros discursivos diversos, conduzirá os alunos a um nível mais elevado de 

posicionamento crítico e reflexivo.   

Na constituição dos diários, notamos a interação dos jovens alunos com instâncias 

discursivas diversas, dentre as quais se sobressaíram aquelas mais vinculadas aos discursos do 

senso comum e da política, uma vez que as charges traziam em seu bojo assuntos que 

mostravam a atual situação política do Brasil, gerando, pois, discussões por parte dos alunos. 

A leitura de tais charges concedeu aos alunos momentos de reflexão a respeito de seus 

conteúdos, oportunizando a exposição de diferentes posicionamentos, os quais eram 

construídos com base no já-dito, no dizer alheio, uma vez que só podemos entender um 

discurso com base em outro discurso, por meio do contato dialógico. Assim sendo, os 

discentes se comportaram como intérpretes que adentravam os discursos alheios por meio de 

movimentos interpretativos, compreendendo e parafraseando os conteúdos, ou seja, 

readaptando-os estilisticamente,  

 Diante disso, ressaltamos que os diaristas demonstraram um grande esforço de lidar 

com o manejo dos sentidos e a interpretação dos enunciados, deixando de lado a literalidade 

da transposição da enunciação. Isso se deu, a nosso ver, porque, ao se colocar diante dos 
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discursos de outrem, a consciência dos jovens alunos era ativada, e as palavras alheias vinham 

ao encontro das suas palavras próprias, originando assim novos discursos e sentidos. Essa 

realidade ajuda a comprovar que o sujeito vive em um mundo de palavras alheias, e toda sua 

existência é orientada por tais palavras.   

 Com base no exame do material colhido, os resultados revelam que atendemos aos 

objetivos propostos no início desse estudo, bem como que alcançamos respostas para 

satisfazer as nossas inquietações inicias de maneira satisfatória. Conseguimos, pois, deixar 

claro que o discurso diarista é atravessado, do início ao fim, por discursos alheios, uma vez 

que ele necessita da presença do outro para sua formação. Esse outro ecoa no interior dos 

diários mediante a adoção, pelos falantes, de um estilo próprio, marcado por diferentes 

representações linguísticas, dando ao texto uma estilística peculiar.  

Diante disso, ressaltamos que nossa pesquisa se apresenta como de grande relevância 

para o trabalho docente em sala de aula, pois apresentou o diário de leitura não apenas como 

um espaço para depositar ideias íntimas, como normalmente se concebe. A evocação e a 

inserção das vozes na escrita diarista nos ajudaram a compreender que os sujeitos realizam 

também movimentos interpretativos sobre o dizer alheio, na trama discursiva das narrativas, 

permitindo-nos evidenciar a dinamicidade que caracteriza as relações dialógicas que o aluno 

estabelece com outro, bem como o cuidado que eles têm no trabalho de reelaboração das 

palavras alheias.  

Assim sendo, a partir da análise do corpus de nossa pesquisa, podemos afirmar que a 

metodologia proposta rendeu resultados satisfatórios. Além de conseguir descrever o discurso 

citado indireto no interior das narrativas, abstraímos também as relações dialógicas que os 

alunos fizeram com outros discursos sociais para construir sentidos no seu texto, por meio do 

dialogismo entre as vozes sociais, as quais foram evocadas no decorrer de toda a produção 

dos diários.  

Em síntese, a análise do corpus de nossa pesquisa permitiu-nos demonstrar, uma dentre 

as diversas possibilidades no trabalho com o gênero diário de leitura em sala de aula, 

especialmente no que diz respeito à elevação da voz do aluno que constrói seu dizer a partir 

do diálogo com o outro. Esse aluno encontra no diário um espaço onde ele pode expor seu 

mundo interior, constituído a partir do embate de vozes sociais com as quais ele dialoga 

continuamente. Nos diários, os sujeitos não apenas se expressam mais abertamente, mas 

também desenvolvem, através da escrita, diferentes operações de linguagens, deixando fluir 

as diversas vozes que atravessam seu discurso e evidenciando o caráter dialógico da escrita 

diarista, além disso, é um espaço onde o aluno expõe diferentes pontos de vista e se posiciona, 



104 
 

ajustando, modificando e refutando o já dito. Entendemos, por fim, que, ao usar o diário de 

leitura em sala de aula como instrumento para acompanhar o desenvolvimento dos alunos, o 

professor pode interagir mais de perto com a realidade de cada um deles, identificando como 

constroem seus discursos retomando os dizeres do outro.   
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ANEXOS 

ANEXO A 

IMAGENS DOS DIÁRIOS DE LEITURA 

 
 

    
 

 



110 
 

ANEXO B 

 

FICHA IDENTIFICADORA DO ALUNO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

 

NOME COMPLETO: 

 

 

DATA DE NASCIMENTO: 

___/___/_____ 

 

ENDEREÇO: 

 

 

 

 

SEXO: 

M (  )   F (  ) 

 

SÉRIE: ___________________________________ 

TURMA:__________________________________ 

TURNO: __________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO 

 

 

NOME COMPLETO: 

 

 

DATA DE NASCIMENTO: 

___/___/_____ 

 

ENDEREÇO: 

 

 

 

 

SEXO: 

M (  )   F (  ) 

 

SÉRIE: ___________________________________ 

TURMA:__________________________________ 

TURNO: __________________________________ 
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ANEXO C 

 

TEXTO INTRODUTÓRIO 

 

O QUE É UM DIÁRIO DE LEITURAS? 

 

Podemos dizer, em um primeiro momento, que o diário de leituras é um texto 

produzido em primeira pessoa e o leitor a medida que vai lendo tem como objetivo maior  

dialogar,  “conversar” com o autor do texto, de forma crítica e reflexiva sobre o que é lido. 

Para produzi-lo, o leitor deve se colocar no papel de quem está em uma conversa real com o 

autor, realizando operações e atos de linguagem habitualmente realizados quando nos 

encontramos numa situação de interação. Para tanto, é necessário também que os seus 

produtores se sintam livres para exporem sua real compreensão sobre o texto e suas reais 

reações diante dele.  

Algumas dessas operações e atos possíveis são os seguintes: manifestamos nossa 

compreensão sobre o que nosso interlocutor nos diz; sintetizamos ou fazemos paráfrases para 

confirmar nossa compreensão; quando ouvimos bem, pedimos ao interlocutor que repita o que 

disse; quando não compreendemos alguma palavra, algum trecho ou o conteúdo global do que 

é dito, pedimos esclarecimentos, perguntamos; pedimos justificações para uma posição 

qualquer que nosso interlocutor toma diante de uma questão controversa, expressamos 

diferentes tipos de reações “racionais” diante do que ele nos diz: concordamos, discordamos, 

avaliamos e que diz está de acordo com as normas sociais vigentes, julgamos se está bem 

expresso etc.; expressamos nossas emoções e julgamos subjetivos os conteúdos e sobre a 

forma como são expressos; relacionamos o que é dito com nossas experiências pessoais ou 

com a de outras pessoas que conhecemos, damos exemplos de situações similares; 

relacionamos o que nos é dito com livros que já lemos, com músicas que ouvimos, com peças 

de teatro e filmes a que assistimos etc. Enfim, como vemos, são inúmeras as ações e 

operações de linguagem que desenvolvemos em uma interação com a linguagem oral.   

É pertinente destacar ainda que, os diários de modo geral não apresentam modelo 

preestabelecido, podendo ser bastante diferentes entre si. Sua escrita também nos oferece 

muitos benefícios, entre os quais podemos destacar: exercer uma constante autoavaliação e 

autocrítica sobre as ações e sobre os trabalhos desenvolvidos; deixar registrado o que leram e 

os acontecimentos que viveram, ou seja, um documento, um registro da memória dirigida às 

gerações futuras, um documento de vida; permite exercitar a escrita; o desenvolvimento de 
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um aprendizado autônomo, que encoraja os alunos a assumirem responsabilidades diante de 

seu próprio aprendizado e a desenvolverem suas próprias ideias, entre outros. 

Nesse tipo de escrita, o aluno pode expressar também sua incerteza sobre o que afirma, 

seus questionamentos, sua dificuldade diante de determinada questão ou de um texto, como se 

deixasse seu pensamento fluir livremente, mostrando claramente as múltiplas vozes que 

atravessam. É isso que faz com que os diários estejam repletos de frases interrogativas e de 

modalizadores de duvida. 

Assim, caracterizada a produção do diário de leituras como uma “conversa” com o 

autor do texto, ele se constitui como um texto de caraterísticas dialógicas acentuadas, uma vez 

que não só institui um diálogo entre leitor e autor, mas também favorece despertar do aluno 

para o dialogismo existente entre diferentes discursos verbais e não verbais que nos 

constituem, rompendo barreiras estanques entre diferentes domínios de conhecimento.  

Em síntese, ele leva os alunos a desenvolverem, por meio da escrita, diferentes 

operações de linguagem que leitores maduros naturalmente realizam, quando se encontram 

em situação de leitura. 

 

 

REFERÊNCIAS: 

MACHADO, A. R. Diários de Leituras: a construção de diferentes diálogos em sala de aula. 

Linha D’água. São Paulo – SP, n. 18. 61-74, 2005. 
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ANEXO D 
 

DIÁRIOS DE LEITURA 

 

DIÁRIO 01  

CHARGE 01: 

BOA TARDE DIÁRIO!!! 

A charge exposta nas ruas de João Pessoa do autor Regis Soares é uma versão muito 

criativa e até engraçada da música dos cantores Bruno e Marrone, dormi na praça. Tal charge 

é uma crítica ao prefeito da cidade em relação ao salário dos guardas e policiais.  

Regis Soares, em suas observações sobre a situação dos funcionários públicos 

pessoense, mais especificamente os guardas municipais, destaca que eles estão insatisfeitos 

com a atual situação salarial, segundo Régis, esses trabalhadores merecem um salário 

descente por serem pessoas carentes.  

A gravura do guarda pedindo por um salário decente me lembra os guardas e policiais 

do Espirito Santo, cidade que esteve sem segurança por falta de salário e boas condições de 

emprego, com isso o número de homicídios da cidade triplicou.  

Nessas condições todos fazem a mesma pergunta, que país é esse? País onde não 

enxergamos nossos direitos, como o de receber um salário apropriado, mas a corrupção esta lá 

bem visível, a corrupção não se limita apenas em João Pessoa ou Espírito Santo, esta em todo 

lugar, mas devemos ser críticos como o autor da charge e lutar pelos nossos direitos como os 

familiares, os guardas e os policiais de Espírito Santo lutaram.  

 

CHARGE 02: 

  Querido diário, hoje em mais uma aula vimos outra charge do autor Regis Soares, 

sobre dois assuntos bastante discutidos e vivenciados pela sociedade brasileira em geral.  

O primeiro é sobre o mosquito que transmite a dengue, zica e chikungunha, doenças 

que afetou à milhares de brasileiros. Mostrado de forma cômica, o mosquito transmissor 

colabora com as investigações para com as doenças, em seguida ele pergunta se vai ter direito 

a delação premiado. 

A segunda é a delação premiada, assunto muito visto nos jornais, que ocorre quando 

alguém entrega os demais participantes de um certo crime em troca da diminuição da pena ou 

regime semiaberto. 
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Acho que os dois assuntos foram muito bem colocados e representantes na charge, e é 

muito importante expor para as pessoas assuntos no qual o nosso país vem enfrentando. 

 

CHARGE 03: 

Oi, meu amado diário!   

Admito que não é tão simples trabalhar com charges, ainda mais tratando dos assuntos 

políticos, mas a professora Letícia me deixou a vontade para te falar o que eu quiser do meu 

modo, e aqui estou. 

Achei a charge até engraçada e você!? Bem, não tem muito do que rir ainda mais 

como a situação que nosso país vem passando, vai ficar difícil comer carne hoje em dia =). 

Você já havia comido papel quando criança? 

Eu admito que já, mas era sem consciência e vejamos, hoje estou com 15 anos de 

idade e ainda estou comendo papel, pois é, as carnes das empresas envolvidas nas operação 

carne fraca foram adulteradas, encontraram papel e mais um monte de outras coisas nessas 

carnes.  

Acho que devemos nos preocupar com o que colocamos em nossa mesa, devemos 

avaliar os produtos quando compramos, é como dizem “você é aquilo que você come”. 

 

CHARGE 04:  

Aqui estamos novamente querido diário, com mais uma charge daquelas bem 

polêmicas. 

E por falar em polêmica, vamos falar do senhor Michel Temer, aquele que cada dia 

que passa tira um pouco da classe pobre e trabalhadora do Brasil, agora com um projeto de 

acabar com a previdência, tirar do povo o que é por direito é dele. O que será do povo 

Brasileiro? Vou ter que trabalhar até quando para poder me aposentar? 

Essa reforma acaba com os direitos do povo brasileiro de aposentar-se, vamos chegar 

aos 80 ou quem sabe 90 anos lutando pelo aposento, essa imagem representa bem nossa 

situação, vamos morrer trabalhando porque precisamos, porque não há ninguém que nos 

sustente, porque moramos em um país burguês, onde os políticos olham apenas para si 

mesmo.  

Enfim, somos brasileiros e vamos sempre seguir lutando, sempre foi assim, todos nos 

exploram, mas não vamos baixar nossa cabeça diante de corruptos, por isso que acontecerá no 

dia 27/04/2017 uma paralização de muitas que virão.  
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CHARGE 05: 

Olá querido diário, que saudades que eu estava, a charge de hoje é novamente sobre 

políticos, olha, os políticos brasileiros estão roubando a cena, e parece que não é só a cena que 

estão roubando.  

Ao observar a charge do autor Regis Soares vemos a que ponto chegou os políticos, 

que sempre em seus belos discursos dizem que se importam com os pobres, prezam sempre 

pela igualdade. Será mesmo?. 

Deixo esse questionamento, será que eles trocariam suas luxuosas casas e seus carros 

importando pela vida de seus eleitores?. Bom, acho que devemos pensar em quem vamos 

eleger, não jogarmos nossos votos ao ar, pois eles estarão nos representando. 

 

CHARGE 06:  

Não renuncio, repito não renuncio! Esta foi a frase dita pelo senhor Michel Temer.  

Então querido diário começo meu texto de hoje expondo minha revolta para com esta 

frase, em seu ultimo discurso Michel Temer disse que não renunciaria do cargo de presidente 

do Brasil, até quando o Brasil vai continuar sendo governado por políticos desonestos? 

As pessoas até pouco tempo atrás tiraram a presidenta Dilma, fizeram panelaço e 

protestos nas ruas, foram essas mesmas pessoas que entregou nosso Brasil a Temer. 

Michel Temer, devemos “temer” este nome? 

NÃO, não vão nos calar, e as pessoas estão aí para mostrar que juntos somos fortes, 

professores e trabalhadores em frente ao planalto mostrando a verdadeira cara do Brasil . 

Por dentro fico triste com esses acontecimentos, mas por FORA TEMER. X)! 

 

DIÁRIO 02  

CHARGE 01: 

A charge é do autor paraibano Regis Soares e faz uma referência à música “Dormi na 

praça” da dupla Bruno e Marrone. 

Ela é uma crítica ao baixo salário dos guardas municipais, motivo da greve na cidade 

de João Pessoa. 

Eu acho que cada pessoa tem seu papel, cada um deles é importante para o 

funcionamento de tudo, portanto nenhuma devia ser menosprezada. 

Por que, então, não pagar o dinheiro que lhe é de direito? 
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Acho que isso é muito errado e as pessoas estão certas de lutarem por seus direitos, 

pois se elas não fizerem, quem o fará? 

 

CHARGE 02:   

 

Querido diário, 

Nesta quinta-feira, trabalhamos com mais uma charge de Regis Soares, que desta vez 

faz uma crítica à Zika – que é um grande problema que afeta principalmente a nós da região 

nordeste – e o termo delação premiada que está presente no nosso cenário político – e em 

outros cenários também.  

Delação Premiada ocorre quando um indivíduo resolve delatar algum companheiro de 

crime, em colaboração com a investigação da polícia e por isso acaba ganhando um “prêmio” 

que consiste na diminuição de sua pena e quem sabe até o direito de cumpri-lá em regime 

semi aberto. 

Apesar de colaborar com a investigação da polícia, por um lado acho isso errado 

porque além de essa pessoa cometer um crime, ela vai ganhar um prêmio por trair seus 

companheiros e a pena, na qual ele pagará por seus erros, vai ser diminuída. 

E aí que te pergunto, que país é esse, Renato Russo? 

 

CHARGE 03: 

 

 Querido diário, 

Hoje nós recebemos esta charge que retrata sobre uma polêmica do cenário político 

atual do nosso país. 

Uma investigação mostrou que marcas de carnes famosas estavam exportando carne 

adulterada, com pedaços de papelão e etc. 

Mas aí, diário, na minha opinião, isso aí é esperteza do governo. Chamar atenção da 

população para essa polêmica enquanto eles “cuidavam” da reforma na previdência. 

#PartiuVotaraSerVegetariana.    

E aí eu te pergunto de novo, 

Que país é esse, Renato Russo? 

 

 

CHARGE 04: 

 

 Querido diário, 
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Desculpe-me pela demora, é que acabei ficando doente. Mas cá estou eu, pronta para 

começar mais um comentário sobre a situação política brasileira, mais especificamente sobre 

a reforma da previdência. 

Se me lembro bem, ela consiste em uma série de mudanças da idade para os 

trabalhadores se aposentarem. E isso gerou uma polêmica danada. 

Os colunistas dizem que seria uma mudança positiva para o cenário econômico do 

país, enquanto a classe trabalhadora acha uma falta de respeito, e os jovens? Nem esperança 

de se aposentar tem mais. 

O que eu acho é que, cortar alguns gastos seria bom, mas sabemos que ninguém irá 

gostar de parar de receber bolsas do governo ou coisa do tipo, ainda mais quando sabemos 

que esse dinheiro vai para nada mais, nada menos do que seus próprios bolsos.  

Sabe diário, de ladrão o país tá cheio, mas bem sabemos nós que os piores ficam la em 

Brasília não é mesmo? 

A vida é cheia dessas injustiças e continuará assim se permanecermos em silêncio, 

esperando que deus faça justiça por nós. Não é assim que a banda toca. 

Aí que vida tirana!!!  

*Revirando os olhos* 

 

                       

CHARGE 05: 

Querido diário, 

Mais uma charge – ou prova de que políticos são infinitamente egocêntricos – nos foi 

apresentada hoje. Ela mostra um pouco da relação político – eleitor depois das votações, 

quando nada mais do que o próprio bem estar importa, quando as promessas de campanha 

foram esquecidas e levadas pelas lágrimas de sofrimento dos pobres, ou quando a máscara de 

mocinho caiu. 

Eles mentem e roubam – quem sabe não matam também? – com um sorriso 

escancarado e uma falsa solidariedade estampada no rosto.  

Já vimos coisas, mas sabe uma que ainda me surpreende? 

A esperança que pessoas ainda tem naquela utopia de um Brasil desenvolvido e bom 

para se viver, o que eles estão esquecendo, é a culpa disso é nossa por elegermos nossos 

representantes.  

Amigo, até breve! 
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Agora, vamos fazer nossa # ! 

#FORATEMER 

#FORACORRUPTO 

Um forte abraço meu amigo! Beijos 

 

CHARGES 06: 

 Querido diário, boa tarde!!!!  

 Eu sei que você deve estar cansado. Eu também estou, mas a charge apresentada hoje 

também é sobre a situação política do país, e cara, eu posso dizer que... 

Não tá nada fácil não, viu? 

Eu não costumo assistir jornais ou muito menos prestar atenção em quase nada que se 

encontra fora do “maravilhoso mundo Dark da aninha” – I‟m sorry for that – mas vou te 

explicar um pouco do que vem acontecendo. 

O senhor presidente não quer renunciar a presidência de forma nenhuma, mas nas 

últimas semanas, vazaram áudios comprometedores que mostram o senhor presidente Michel 

Temer, oferecendo propina aos políticos presos – ou passarinho engaiolados – a quem foi 

oferecida a delação premiada, para ficarem em silêncio quanto a todas as tramoias realizadas 

por esse wonderful ser humaninho.  

E como se não bastasse isso tudo diário, ele ainda se recusa – a pelo menos uma vez – 

fazer a vontade do povo e renunciar! 

(Suspirei) Seria cômico se não fosse trágico. E o pior é que mesmo que ele 

renunciasse, a situação já não seria boa, quem dirá um segundo impeachment em menos de 

um ano? 

É lamentável o que está acontecendo no nosso amado país. Será que o Brasil vai 

resistir? Ou vai precisar de um desfibrilador aos 45 dos segundo tempo? 

Obs: Sorry, só queria usar meus conhecimentos médicos que aprendi em Doctor 

House kkkkkkkk.  

 

Tchal amiguinho! 

Até a próxima! 
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DIÁRIO 03 

 

CHARGE 01: 

 O autor da charges Regis Soares, faz referência à música “Dormi na praça” de Bruno e 

Marrone.  

Regis faz uma crítica ao baixo salário dos funcionários da prefeitura. 

Concordo com o autor Regis em criticar o salário dos funcionários da prefeitura 

especificamente o guarda municipal, pois no seu ponto de vista não importa qual seja a 

profissão, todos tem importância merecem e tem direito de um salário digno e justo, também 

merecem o respeito e a atenção de todos. 

Acredito que o autor da charge também queria chamar a atenção não apenas das 

autoridades, mas sim de toda a população, para que todos pudessem ver o apelo do servidor 

público. Particularmente, gosto muito de Régis ter feito essa critica por meio da charge, 

utilizar de recursos ilustrativos e também em ter feito na paródia, ótimos pontos para chamar 

realmente a atenção. 

Infelizmente muitos trabalhadores não tem os seus direitos devidamente cumpridos, 

muitos dos trabalhadores não procuraram e não exigem seus direitos por medo ou até mesmo 

por não saberem quais são os seus direitos, mas seria muito interessante e o melhor que todos 

soubessem não apenas dos seus deveres, mas também dos seus direitos, que todos cumpram 

os deveres para podermos exigir os direitos e para exigir qualquer coisa precisamos ter 

também o conhecimento não se achar inferior a ninguém, o conhecimento é o melhor e mais 

forte arma para correr atrás, reivindicar até conseguir os direitos, o respeito e o 

reconhecimento de todos.  

 

CHARGE 02:  

Querido diário, hoje na aula de português com a professora Letícia trabalhamos mais 

uma charge de Régis Soares, essa dita charge dialoga com o contexto político e as doenças 

causadas pela Zica Vírus.  

A delação premiada serve para todo e qualquer tipo de crime, porém está mais 

presente na política. 

O Zika é um assunto muito comentado principalmente aqui no nordeste, o Zika vírus é 

um vírus transmitido pelos mosquito aedes egípcio, esse mesmo mosquito é o transmissor da 

dengue e Chikungunya. 
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Gostei muito desses temas, assim eu puder mim melhor sobre tais temas, já que de 

delação premiada eu não tinha muito conhecimento. 

 

CHARGE 03: 

Olá querido diário!  

 Na aula de hoje li a charge de Régis Soares, que trata da grande polemica que é a má 

qualidade da carne brasileira. Esse assunto está dando o que falar, afinal comer papelão, miolo 

de cabeça de porco não é legal, né ?! 

 Na charge o autor, evidencia seu medo em comer carne quando ele fala que, quer 

saborear um delicioso cachorro quente, mas que seja sem a carne e sem a salsicha. Essa 

atitude demonstrada na charge é simplesmente por medo de se contaminar com produtos 

adulterados. #LamentávelIsso !!! 

 O Brasil transporta carne para outros países, e foi nesses outros países que 

descobriram a fraude da má qualidade da carne. As principais marcas: Friboi, Seara e Sádia 

que misturam papelão, miolo de cabeça de porco, entre outras coisas na carne para dá mais 

volume e ganhar mais dinheiro com isso. 

É meu querido diário, o Brasil está nos envergonhando cada vez mais.  

Triste realidade saber que até na própria carne colocam lixo só para saírem ganhando 

melhor e ignorando o povo brasileiro. 

Meu amigo! Até breve, espero voltar com assuntos melhores para tratar, porém acho 

difícil, afinal é de assuntos brasileiros e que envolve a política desse país de que tratamos. 

Mas, a esperança é a última que morre. 

Tchau! 

Beijos!!!!   

 

CHARGE 04:   

 Amiguinho, voltei! Porém, já adianto, é mais é mais um assunto que nos causa revolta. 

A Reforma da Previdência.  

O atual presidente da República Michel Temer, veio apenas para gastar o nosso 

dinheiro com compras pessoais, para destruir o nosso bem estar, para matar e roubar 

bastantes. De início já podemos perceber que temos motivos suficientes para nos revoltar. 
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Nós cidadãos, no ato do trabalho pagamos os nossos impostos certinho na esperança 

de um dia, quando chegar aos 60 anos de idade (a idade que já somos considerados idosos) 

poder se aposentar e ter uma vida mais tranquila. Porém não podemos mais nem se quer 

pensar assim, sabe porque? Por que o atual presidente está fazendo de tudo para que nós 

trabalhemos apenas para comprar nosso próprio caixão. 

Será que Temer se considera apto para TRABALHAR aos 70 anos de idade? 

Se nem para sentar em uma cadeira giratória ele vai se considerar apto imagina para 

realmente trabalhar. Pois bem, nós que trabalhamos de verdade é que não temos condições 

nenhuma de só se aposentar aos 70 anos de idade. 

Contribuímos com a previdência, trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos por toda 

nossa vida para no primeiro salário da aposentadoria ser para pagar o nosso funeral! Que 

pena! Que realidade revoltante! Que presidente corrupto e desonesto. Meu amigo, cada dia 

que se passa a situação piora, aonde vamos parar !? 

O Brasil não está distante de uma guerra, uma guerra entre trabalhadores e ladrões, 

ladrões que roubam descaradamente e administram o País da pior maneira, que não passam de 

incógnitas no caminho do povo honesto e trabalhador. 

Reivindicamos os nossos direitos, queremos e lutamos por eles. A nossa prece a Deus 

é que a situação melhore, e que depois de tanto lutar possamos conseguir uma vida justa.  

Amigo, até breve! 

Agora, vamos fazer nossa # ! 

#FORATEMER 

#FORACORRUPTO 

Um forte abraço meu amigo! Beijos. 

 

CHARGE 05:    

Boa tarde! 

Aqui estamos novamente né amiguinho!? 

E o assunto de que vamos tratar é política. Em épocas de eleição diversos políticos 

sobem um palanque prometendo-nos lutar pelos nossos direitos, buscar melhorias para nós, e 

muitas e muitas vezes nos acreditamos, depositamos nossa confiança nessas respectivas 

pessoas e logo após as eleições percebemos que tudo era marmelada. Lutar pelos nossos 

direitos?  

Cadê a luta? Não existe. 
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Ao invés de elaborar projetos, buscar algo para melhorar as condições de vida 

daqueles que se encontram em condições delicadas, os políticos querem saber apenas do seu 

próprio bem-estar. 

 Sabe em que eles se interessão? Apenas no nosso voto. 

Essa realidade não está distante, nos deparamos com isso. Tudo o que foi dito nos 

palanques vai por água abaixo. As ações praticadas só mostram que os nossos 

“representantes” estão é querendo acabar de vez com os nossos direitos.  

Senhores políticos, sejão dignos de receberem o respeito das pessoas, sejão dignos de 

poder falar e os que estão à ouvir acreditar em suas palavras, cumpram com o que prometem, 

sejão trabalhadores, sejão dignos, sejão honestos, sejão gente, assuma as suas 

responsabilidades. Nós erramos em confiar na grande maioria desses políticos! Eu só tirei 

essa conclusão porque vocês senhores políticos com suas ações me fizeram acreditar nisso, se 

hoje  eu digo que sinceramente os políticos que ainda lutam pelo povo são poucos a culpa é de 

vocês corruptos, que foram fracos e não foram capazes de cumprir com o que falaram. 

Sejão gente da gente! 

Sejão dignos do nosso voto! 

 

CHARGE 06:        

 Querido diário, hoje vamos conversar sobre mais um tema bem polêmico! 

 Bom, sabemos que o atual presidente Michel Temer não atua da melhor forma 

possível no seu cargo, podemos perceber isso diante doas acontecimentos no Brasil. Ele é tão 

desonesto, tão cara de pau que está por trás da Reforma da presidência, da má qualidade da 

carne, entre tantos outros problemas.  

 Nos últimos dias foi descoberto mais uma ação desonesta de Temer. Sabe qual? Pagar 

a um ex-deputado que está “preso”, o Cunha, pois é diário, ele fez um acordo com cunha para 

que ele não revelasse toda a roubalheira do país. Isso foi descoberto, quando conseguiram 

gravar o senhor presidente mandando pagar a Cunha pelo seu silêncio. Uma das falas do 

ladrão Temer era; “Isso é pra cumprir, viu!?” O que ele deveria procurar cumprir era com o 

compromisso com o povo, deveria cumprir com suas ações para o desenvolvimento do Brasil.  

 Mesmo diante de tanta roubalheira e de provas como essa gravação, o presidente não 

está pagando por nada disso, por absolutamente nada disso! 

 Pior que o mesmo ainda tem a coragem de dizer que está tudo sob controle, que ele vai 

mudar a situação do país. É Michel Temer, você já está mudando a situação do país, porém, 

para pior. 
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 Temer afirma que não irá renunciar do seu cargo. Na minha opinião, diante de tantos 

atos desonestos ele não tem direito algum de falar que não vai renunciar e já era para ele está 

pagando por seus crimes, da mesma forma que um pobre paga quando comete um crime. 

 Regis Soares, parabéns pelo seu trabalho de expor críticas a sociedade brasileira de 

uma forma bem interessante e chamativa. 

 

 #ForaTemer! 

                                                                                                                  Abraços!   

 

 

DIÁRIO 04:  

CHARGE 01: 

 

A charge de Regis Soares é uma crítica ao baixo salário mínimo dos guardas 

municipais e para isso ele usou a música “Dormi na Praça” de Bruno e Marrone. 

Regis Soares nessa charge expressou a sua indignação, ao dizer que, os guardas não 

são vagabundos, eles precisam ganhar um salario descente pelo seu trabalho. Nas observações 

sobre a situação dos guardas municipal em greve Régis mostra também que o trabalhador 

brasileiro não reconhecido pelo seu trabalho. O que vemos todos os dias são funcionários 

públicos recebendo uma miséria e ainda por cima atrasado, todos os dias esses guardas estão 

nas ruas para nos garantir uma vida melhor numa sociedade que está corrompida, sem 

segurança, sem educação de qualidade, onde tudo que nos rodea são mortes, robos, assaltos. 

Com isso tudo ao nosso redor porque não pagar um salário digno? 

Porque não dá uma condição melhor para essa pessoa que está nas ruas todos os dias 

para nos defender?  

Eu acredito que se o prefeito atendece ao pedido dos guardas municipais ele teria uma 

cidade mais protegida, pois assim os guardas trabalhariam com mais garra. 

 

#PorUmaVidaMaisDigna!!! 

#PorSalariosDescentes!!! 

#FORATEMER  
                                  Por hoje é só Diário! 

 

CHARGE 02: 
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 Oi diário   !!! Hoje estamos vendo um assunto muito interessante ..., é sobre a 

Delação Premiada, que vem por meio de uma representação da charge de Régi Soares que 

vem abordando dois assuntos, o da Zica e a Delação Premiada. 

 A zica é um dos problemas que afeta grande parte da população do Brasil e a Delação 

Premiada é a base para se fazer justiça no Brasil, ou boa parte dela ...! 

 O autor da charge Régi Saores coloca tanto com palavras como por imagens dois 

problemas que atormentam o país nos dias de hoje, doenças e os benefícios da justiça, 

conforme nos apresentar regi soares se o mosquito falar o que sabe sobre a zika ele terá o 

beneficio da redução de sua pena por meio da delação premiada.  

 Infelizmente vivemos num Brasil onde a justiça é lenta como um animal preguiça, mas 

até aqui ela vem fazendo efeito, acredita querido diário?!!! 

 A Delação Premiada fez efeito na Operação Lava Jato, onde acerca de dois anos foi 

recuperado cerca de 4 milhões de reais desviados pela corrupção.  

 Diário meu..., como vemos na charge à alguém representando algum órgão da justiça e 

há o famoso delator (acusado) ou o famoso “dedo duro” na linguagem popular. 

 O delator que se propõe a ajudar nas investigações pode ganhar 1/3 a 2/3 na redução 

da pena em regime semiaberto ou aberto, perdão da pena em alguns casos, e prisão domiciliar. 

 Bom..., para finalizar os nossos minutinhos juntos diário, vamos combinar que a nossa 

Ex-presidente Dilma Rousseff fez bem em fazer essa lei (12.850/13), que foi sancionada em 2 

de agosto de 2013. 

 É..., que se faça justiça nesse Brasil bagunçado pelos corruptos que ocupa aquelas 

cadeiras e ficam com cara de “bons moços”. 

 Mas enquanto isso não acontece vamos fazer nossa parte e viver a vida do jeito que 

sabemos viver, correr atrás dos sonhos e objetivos sem precisar tirar ou levar vantagem 

atravéz dos mais necessitados, dos mais fráges pra nos beneficiar. 

 

CHARGE 03: 

Olá, querido diário!!!  

 Hoje a professora Letícia apresentou mais uma charge de Régi Soares onde aborda a 

investigação “Carne Fraca”.  

 Essa investigação tem como foco as carnes brasileiras que são exportadas para outros 

países como Japão, Estados Unidos entre outros. 
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Nessas carnes, por meio de análises, foram encontrados produtos químicos, mistura de 

outras carnes, entre outras coisas. 

Apartir disso os países não querem mais importar essas carnes. 

Diante dessa realidade vivida pelo nosso querido Brasil, graças a malandragem dos 

corruptos, Régi Soares faz um protesto humorístico por meio de uma charge, nela ele diz que, 

deseja comer um HOT DOG mas não quer que o vendedor coloque carnes e salsicha. Prefere 

comer só pão seco kkkkkkkkkkkkk do que ingerir essas porcarias vendidas com grandes 

rótulos.  

É querido diário, o nosso Brasil está muito bagunçado, nossos governantes e empresas 

de renomes estão manchando o nome do nosso Brasil. 

Bom, foi ótimo ter mais uma conversinha com você (diário), espero que o nosso 

próximo encontro aconteça logo. 

 

                                                            

                                 Beijos querido diário  

                                     até a próxima!!!            

                                                       

 

CHARGE 04:    

 Oi querido diário!!! Hoje a nossa discussão foi sobre a Reforma da Previdência, onde 

o governo quer que os trabalhadores trabalhem até morrer. 

 Porque uma pessoa ama tanto o dinheiro assim como esses governadores do nosso 

país? 

 Porque uma pessoa é tão avarenta como eles? 

 Como as pessoas podem ser tão impocritas como eles? 

 Esse é o fim do mundo mesmo, pois, no Brasil a expectativa de vida só chega aos 70 

anos no mínimo, então isso significa que nós vamos ter que trabalhar até não aguentar mais, 

vamos morrer pagando impostos sem ter direito a uma “merreca” de um salário mínimo. 

 Esse é o Brasil que nós vivemos hoje querido diário, um Brasil que está a “pé” de uma 

guerra. Guerra essa que que vai ser causada por homens e mulheres trabalhadores, pois, estão 

se tornando escravos do governo sujo e corrupto. 
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 Fico pensando em todos os meus planos e meus objetivos pra ter uma profissão bem 

sucedida, mais mim pergunto como vou alcança-los, pois não sou nem uma rica, e preciso 

fazer o ENEM e nem isso sei se vou chegar a fazer, pois está nos planos do nosso “querido” 

Presidente Michel Temer e seus “capangas” acabar o ENEM. Só consigo vê que conseguir 

realiza-los, e se isso acontecer, vai ser mais uma luta pra mim aposentar. 

 Bom, meu queridíssimo diário por hoje é só, espero que nosso próximo encontro 

aconteça logo!!! 

 Mais enquanto isso não acontece vamos lutar por um Brasil melhor, e que Deus tenha 

misericórdia de nós e faça justiça a cada um desses corruptos. 

                                              

                       

                                              Tchau diário 

                                                                     Até a próxima! 

 

CHARGE 05: 

 Oi querido diários!!!  

Hoje voltamos com mais uma charge de Regi Soares que aborda política do nosso 

Brasil que por sinal não tá com nada, só serve pra ter mais roubos e governadores mentindo 

pro povo, enganando com falsas promessas.  

 Regi Soares foi muito inteligente ao abordar assuntos tão comuns mais que a maioria 

da sociedade sabe como lidar com elas. 

 Como mostra a charge as pessoas elegem eles esperando algo de bom para todos mais 

o que na prática acontece é políticos roubando o dinheiro dos trabalhadores, que se matam 

para ter o que colocar na mesa todo dia.  

 Mas porque isso acontece  

 Porque eles são hipócritas, ladrões, egocêntricos que só pensam no bem está deles, só 

pensam no próprio nariz?  

 Mas infelizmente é isso o que acontece no nosso Brasil políticos roubando, mentindo 

pras pessoas . 

 Então vamos fazer a diferença e como Regi Sores de alguma forma ajudar, esclarecer 

pras essas pessoas desinformadas o que realmente eles pretendem fazem quando estiverem em 

suas desejadas cadeiras. 
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 Porque na verdade nenhum deles teria a dignidade, nem tão pouco a coragem de pelo 

menos passar um dia inteiro dentro da casa de um pobre sem sentir nojo desses pobres, que 

eles mesmos colocaram em uma situação de pobreza. 

 Na verdade eles nem teriam coragem de trocar riquezas nenhuma que eles ganham em 

troca de se comprometer a ajudar de verdade um pobre. 

 Bom querido diário por hoje é so, espero que voltemos logo a nos falar. 

 

                                                                                                    Beijinhos !!!  

 

CHARGE 06:     

 Olá querido diário!!! Hoje temos uma nova charge de nosso querido Regi Soares, 

apresentada pela professora Letícia. 

 A charges apresentada revela a situação atual do Brasil que por sinal está em pé de 

guerra. O Brasil em que estamos vivendo tem agora como manchete principal a prisão do ex-

deputado Eduardo Cunha e o nosso “queridíssimo” presidente Michel Temer na mira da 

polícia.  

 O presidente do nosso Brasil fez o que sabe melhor fazer, roubar e destruir. Como 

exemplo, temos pessoas trabalhadoras que acorda cedo todo dia para pra colocar o pão na 

mesa, indo a Brasília reivindicar seus direitos e o nosso presidente Michel Temer manda o 

exército conter a população como se fossem animais ou bandidos fugindo da cadeia. 

 Porque uma pessoa como o presidente Michel Temer e seus aliados tem tanto prazer 

em ver a destruição do nosso Brasil? 

 A última notícia que o Brasil teve foi uma verdadeira bomba, já que o presidente da 

República estava em uma gravação reveladora com outras pessoas incluindo um dos donos da 

JBS. 

 Essa revela Michel Temer negociando para pagar pelo silêncio de pessoas que já estão 

presas e isso foi o que incriminou o presidente e tantos outras.  

 Mas eu pergunto de quem será esse dinheiro que vai calar tantos corruptos? Claro que 

é nosso, dos nossos pais e de tantos brasileiros. 

 Corruptos, ladrões, mentirosos é tudo que eles são, pega de quem vai a luta todo dia 

pra bancar o luxo deles e de suas esposas “dondocas” que nem sabe o que é acordar cedo, 

pegar um ônibus lotado com risco de sofres abuso sexual, sofrer uma acidente de trânsito a 
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qualquer minuto ou ser roubado, porque essa é situação do povo brasileiro, a realidade que 

nossos governadores nos colocaram. 

 Mas brasileiro que é brasileiro não desiste da luta facilmente ele vai a guerra até 

quando suas forças estão poucas, e por isso vamos lutar até o fim.   

     

DIÁRIO 05: 

CHARGE 01 

A charge relaciona-se a música de Bruno e Marrone “Dormi na Praça”, o autor Regis 

Soares quis mostrar que o servidor público não está sendo pago corretamente, e isso prejudica 

as pessoas que ocupam esse cargo pois a maioria delas tem família para sustentar e acabam se 

“apertando” no final do mês por conta do atraso do pagamento. 

Bom eu acho que o autor agiu certo em relação a sua critica, pois devemos defender 

aqueles que trabalham para o bem da nossa população. 

 

CHARGE 02: 

Querido diário, hoje a prof Letícia trouxe a charge de Regis Soares, que aborda os 

seguintes temas: a zica Vírus e a delação premiada. 

 Bom ele pegou um tema bastante conhecido para abordar outro que nem todo mundo 

sabe o significado.  

 Deu pra entender mais sobre delação premiada com essa charge, pois, sabemos que o 

mosquito conheci a zika como ninguém RS‟ e como ele foi pego, resolveu falar só se tivesse 

direito a uma recompensa tipo o cara ser mais bonzinho com ele e diminuir sua pena. Gostei 

da charge, pois Regis sabe muito bem como esclarecer as coisas. 

  

CHARGE 03: 

 Iai diário, já tava com saudade tua RSRS‟. Quanto tempo... hoje temos outra charge, 

parece que não é de Regis  ... To brincando kkkk é sim!  E o parece que mandou 

bem de novo, abordou um tema bem polemico. Em questão das carnes de “qualidade” que 

estão fazendo muito mal, principalmente essas marcar famosas: Sádia, Friboi e Seara. Que 

estão fazendo propaganda enganosa. E isso é muito sério!  

 Essas carnes estão contendo papelão, miolos de porcos e varias coisas nojentas, que 

estão causando atê câncer essas pessoas. Por isso não devemos não devemos confiar nessas 

coisas bonitinhas, porquê é só aparência! 
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 Gostei dessa charge de Regis Soares, como sempre! RS‟. 

 Gostei do cara da charge também que resolveu não comer mais carne RS‟.  

 E... é isso, até mais. 

 Tchal  

CHARGE 04: 

 Opa Diário, olha a gente aqui de novo RS‟. 

 A Letícia trouxe outra charge de Regis, mano ele é o cara KAKAKA‟. 

 Dessa vez ele fez uma charge que aborda a reforma da previdência. Cara eu não 

concordo com isso, só prejudica a vida dos trabalhadores, do que adianta uma pessoa morrer 

de trabalhar e pagar imposto, para quando ficar idoso não ter direito a nada? 

 Esse tal de Temer ta querendo fazer a gente de escravo só sendo! 

 Tem tanta gente carente que necessita da aposentadoria e se isso acabar de vez o que 

será desse povo? 

Como esqueci de dizer no inicio, digo no final RSRSRS‟ 

  

 FORA TEMER! 

 E até a próxima Diário ;) 

 

CHARGE 05: 

 Olá diário, estamos aqui de novo com outra charge de Regis, tô me sentindo amiga 

desse cara já RSRS‟. 

 Então, ele abordou o tema políticos corruptos. 

 Na charge mostra um grupo de eleitores pobres perguntando a um político o que ele 

vai fazer para ajudar eles, e ele simplesmente pensa em fazer de tudo para não ficar igual a 

eles. Ele já está pensando em provavelmente roubar do povo os prejudicando mais. 

 E é o que acontece no Brasil, os políticos não estão pensando na população que precisa 

de ajuda, eles só estão pensando em ficarem ricos e viverem bem até morrerem.  

 E eu aqui sempre concordando com Regis, ele é o cara kkkkk. 

 

 Tchal Diário 

           

                      Até a próxima. 
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CHARGE 06: 

 Opa diário! 

 Vamos falar novamente um pouquinho da charge de Regis. 

 O tema de hoje é bem parecido com o anterior, aborda o assunto de como o Brasil está 

querendo tira Temer da presidência e ele não quer renunciar de jeito nenhum. 

 O Brasil todo sabe de como esse Temer é corrupto, está envolvido em praticamente 

tudo o que está acontecendo de ruim nesse país. Agora todo mundo está revoltado com esse 

cara e ele não quer abrir mão de seu cargo.  

 Regis mais uma vez buscou chamar a atenção da população com suas charges, e ele 

mandou muito bem de novo. 

 

       Então é isso... 

                              Tchal diário.        

 

 

DIÁRIO 06:  

CHARGE 01: 

A charge a cima de Régis Soares, está relacionando uma conhecida musica “Dormi na 

praça” de Bruno e Marrone. Ele fala que seu salário não está e que precisa de aumento. O 

autor da charge Regis Soares faz uma crítica sobre o salário de um guarda da cidade de João 

Pessoa. 

Fiquei um pouco imprecionada com a defesa dos direitos dos cidadãos na charge. Ele 

teve uma grande coragem em informar que todos os guardas precisam de um salário decente.  

 

 

CHARGE 02: 

 Querido diário... 

 Hoje na aula de Português 16-03-17, discutimos um assunto chamado “Delação 

Premiada”.  A charge de Regis Soares trás um diálogo de um delegado com um mosquito, que 

no caso é o delegado com um delator. 

 A conversa está sendo uma estratégia para que o mosquito conte o que sabe, por isso o 

mosquito faz um proposta. Como por exemplo ele pede o direito de Delação Premiada. Mas o 

que é mesmo uma Delação Premiada? Eu tenho minhas dúvidas. Eu pesquisei em vários sites 
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e o que eu consegui entender foi que: Delação Premiada é um benefício, como aceitar e 

colaborar. 

 

 

CHARGE 03: 

 Querido diário 

 Aqui estou eu mais uma vez, com uma simples pergunta. Que país é esse? Renato 

Russo, um grande cantor que representou a música brasileira cantou essa música que é uma 

grande pergunta, ninguém hoje respondeu a essa pergunta. Hoje na aula de português a 

professora Letícia fez muitas críticas sobre o assunto Operação carne fraca. Que está 

acontecendo sobre as carnes, salcicha, linguiças e até mesmo o querido açai. Na charge Regis 

Soares faz uma critica de humor e zomba com uma coisa séria. É, tá tudo complicado. O 

problema de tudo isso Diário eu com minha opinião é por causa da política Brasileira. 

 

CHARGE 04: 

 Querido diário... 

 Hoje na aula de Português 27-04-17, a professora de português Letícia trouxe uma 

charge de Regis Soares um assunto sobre a Reforma da Previdência. Nós Brasileiro temos 

nossos direitos livre, mas trabalhamos sem direito a nada. Porque o presidênte Temer está 

acabando com cada direito de nós brasileiros. Os direitos trabalhista é conquistado por nós, 

que trabalha e também quem não é trabalhador, demos todos os meses uma quantia para a 

presidencia novamente. 

 O que eu peço é que Deus possa melhorar esse assunto que está no nosso dia a dia. 

Então eu encerro esse assunto dizendo que temos que fazer, é protestar e não votar em 

corruptos em presidentes que não quer o futuro para o nosso Brasil. 

 

CHARGE 05: 

 

 Boa tarde diário. 

 Para começar, quero te pedir desculpas por falar de um assunto desagradável 

“Política”. Quero expressa o meu primeiro sentimento do dia “nojo”. Nojo de corruptos, 

dessas pessoas que falam uma coisa e não cumpre. Fala e age de outra maneira. Regis Soares 

mais uma vez imprecionando as pessoas. Essa charge esta envolvida a mais voltada para uma 

pergunta que não é respondida apenas pensada. Bom, faz algumas semanas que eu peguei 
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carona com um irmão de uma colega minha de classe. Ele é daquelas pessoas que fala com 

todo mundo, se passar vinte vezes por você em um dia, ele vai falar todas as vinte vezes. 

Então eu joguei um piada com ele, “se pra ser político dependesse apenas de comprimentos 

com as pessoas, você já era um faz tempo”. Então eu pergunto pra mim mesmo. Será que foi 

meio idiota essa pergunta? O que ele achou depois que eu falei isso? Bom, eu mesmo não 

saberia explicar se essa pergunta fosse feita a mim. Voltando ao assunto de política, deixo 

minha opinião sobre a charge. O povo é que é burro, não tem consciência. As boas noticias o 

povo brasileiro não se interessa o assunto. Já para as notícias sobre politica ou outra notícia 

idiota eles abrem mão de tudo para ficar de briguinhas em redes sociais, nas ruas, etc. Então 

eu expresso outro sentimento do dia. Alívio. Obrigada por me ouvir! 

 

CHARGE 06: 

 Boa tarde diário. 

 Mas uma sarge do querido Regis Soares. E dessa vez sobre o assunto político que anda 

em primeiro lugar das noticias do Brasil, essa tal gravação que vasou na internet sobre Temer 

pagando propina para um homem não delatar ele. 

 Sabe diário eu nunca fui boa em falar sobre política, também não me intereço em falar 

sobre Michel Temer e sobre o que ele está fazendo no nosso país.  

 Como eu já havia te falado, sobre os assuntos que está acontecendo no Brasil é por 

causa de Michel Temer. A operação carne fraca, por exemplo, a Reforma da Previdência, essa 

gravação, falta de médicos e medicação em grandes hospitais, etc. Ela está causando tantos 

problemas no nosso Brasil que já era um lixo e agora está ficando pior. 

 As pessoas, o mundo quer que ele renuncie mais ele diz que não que vai melhorar o 

Brasil. Mas, eu não acredito. E vamos tá votar #Lula2018. 

 

DIÁRIO 07:  

CHARGE 01: 

A charge de Regis Soares usou a musica “Dormi na Praça” de Bruno e Marrone ele fez 

uma parodia que serviu como critica para denunciar os salários inadequados dos guardas 

municipais.  

Nessa charge ele usou a figura de um guarda municipal sentado em um banco de praça 

tocando violão e cantando e atravez dessa música relatando sua revolta por causa do salário 

que ele recebe. 



133 
 

Essa charge bem colocada já que os guardas estão passando por isso, e trabalhando 

com poucas condições. Mas sera que só os guardas estão enfrentando essa situação? tenho 

certeza que não, outras pessoas tambem estão enfrentando esta situação.  

Qual sera a solução para tantos problemas? 

˗ Espero sua resposta querido diário! 

Beijos     ... De sua amiga justice ...   

#foratemer 

AFF... 

 

CHARGE 02: 

 Querido diário, hoje a professora Letícia nos entregou uma charge e nela tem um 

mosquito e um homem, deve ser algum chefe de polícia, logo quando olhei pensei que a 

charge só tratava do assuntos das doenças calsadas pela zica. 

 Bem, mas ai fui ler os balãzinhos e descobri que estava tratando de um assunto muito 

presente no quadro politico do nosso pais, e adivinha o que é? Se pensou em Delação 

premiada acertou. Pois é esse assunto tá repercutindo muito, já que começou a fazer efeito, 

parece tentar combater a corrupção no nosso país.  

De acordo com Régis Soares, a delação agi da seguinte forma, tem algum esquema e 

uma pessoa que faz parte é preso e para se beneficiar de alguma forma seja redução da pena, 

cumprimento no aberto ou seme aberto ou perdão da pena delata ou dedura todos que fazem 

parte do esquema. 

 Dessa forma já se conseguiu prender muitos criminosos e recuperado mais de 4 

milhões de reais. 

 Pelo que já foi visto ao decorrer desse tempo essa forma de agir realmente está 

funcionando, por isso diário querido, isso é uma coisa muito boa para o nosso país e por isso a 

justiça esta de parabéns (ate o momento). 

 Mas serar meu amigo que isso vai continuar dando certo? 

 Será que algum dia iremos poder viver em uma sociedade mais justa? 

 A meu amigo se você pudesse mim dar essas respostas!!! 

 Mas fazer o que se a vida é tirana demais e você não pode me responder...  

Até a próxima!   
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CHARGE 03: 

 Querido diário, 

 Bom, hoje na sala de aula Letícia trouxe a terceira charge (pra falar a verdade eu não 

estou muito atualizada), que fala do assunto de carne fraca. 

 Eu não estou tão atualizada mas pelo que li está relatando e denunciando a baixa 

qualidade da carne já que foi encontrada nas carnes de muitas marcas famosas como friboi, 

seara, sadia. Essas marcas são tão faladas mas por traz de toda essa posse de “carne de boa 

qualidade” estão irregularidades como papelão dentro da carne, minholos, etc. 

 Mas ai surgi uma pergunta na minha cabeça depois de tanto tempo é que vem descobri 

isso? logo agora que o que estava na mídia é o assunto é a nova reforma da previdência? Pra 

mim é suspeito, acho que eles estão é tentando achar um assunto para nos destrair.  

 Então pra mim chega de mim encher de carnes, de hoje em diante vou comer mais 

legumes !!! kkk 

 Para finalizar. #foratemer 

 Até mais querido diário  

 Governantes tiranos !!! AFF 

 Beijos!!!   De sua amiga justice... 

 

CHARGE 04: 

 Querido diário, 

 Sabe, hoje na nossa escola a professora trouxe uma charge que inlustra a REFORMA 

DA PREVIDENCIA, tava aqui pensando como é que os nossos representantes, as pessoas em 

que depositamos a confiança neles vão lá e votam a favor de algo tão absurdo, tão sujo?. 

 Sabe querido diário eu sempre fiz e continuo a fazer planos para o meu fulturo entre 

muitos deles está estudar muito, me formar, trabalhar no meu tão sonhado emprego e me 

aposentar, mas depois de muito ouvir sobre a reforma da previdencia chegei a uma pergunta, 

será que vou conseguir? essa reforma vai aumentar a idade para que pessoas que trabalham a 

muito tempo não consigam se aposentar. Esse tal presidente chegou, chegando como dizem 

por ai, mas sua forma de chegar tá acabando com os direitos do trabalhadores. 

 Sabe de uma coisa? Queria ver ele e todos que o apoiam passar a vida toda 

trabalhando para no final não consegui nada. Isso me revolta, como é que pessoa que 

deveriam lutar para o bem de todos, acabam por pensar só em si, e deixa a população 

abandonada? Coisa revoltante. 
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 E é por isso que várias pessoas estão se revoltando contra o governo e até mesmo 

contra aqueles que foram postos no poder por seus votos, e nesse momento posso até dizer 

que a guerra está ou melhor já começou. Agora só resta pedir a Deus por sua ajuda e 

misericórdia para que venhamos em algum dia tenhamos um governo e governantes bem 

melhores. 

 Bom meu amigo foi só isso por hoje espero lhe ver logo.  

 Beijos!!! Sua amiga justice  

 #Foratemer 

 #Governantestiranos 

 AFF. 

 

CHARGE 05: 

 Querido diário, estou outra vez aqui, para novamente falar sobre os políticos 

brasileiros, esses mesmos que nas suas campanhas fazem promessas, se passam por amigos 

mas depois esquecem das pessoas, sabe porquê? Só pelo fato de terem conseguido o que 

querem. 

 Então podemos perceber que estes só querem o poder e não ligam para mais ninguém, 

só querem o poder, casas e carros luxuosos e não se importam com aqueles que os dão e 

pagam todo o seu luxo. 

 Bom, eu espero muito que isso mude e essas pessoas pensem mais no proximo, mas 

parece que isso esta longe de mudar, muito longe. Então até a proxima beijos de sua amiga 

justice. 

 #Foratemer    

AFF 

 

CHARGE 06 

Oiie querido diário, já estava com tantas saudades , hoje quero desabafar!!! 

Mais uma vez venho aqui para te contar sobre a charge dessa semana, que veio tratar 

novamente sobre o quadro político do país. 

  Sabe quando agente acha que uma coisa não pode ficar pior ai vem alguém e prova o 

contrário? Então foi isso que ocorreu a situação ficou pior agora que vazou áudios onde 

aparece o atual presidente Michel Temer negociando o silêncio dos delatores, silêncio esse 
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que estava sendo comprado pelo presidente e os outros políticos entre outras pessoas estava o 

presidente da JBS, empresa essa esta envolvida no processo de investigação da carne fraca.  

 Cara, quem iria imaginar iriamos ter que passar por tudo isso, para que os nossos 

direitos fossem garantidos? Ninguém! Mas no país onde as leis não funcionam e os 

governantes só pensam em si mesmos. Injustiça! Uma crueldade com a população.  

 Cada dia meu amigo surge na minha mente uma placa grande escrita “onde vamos 

parar? Que país é esse?” e sabe qual a resposta? Não né? Já esperava isso... é difícil encontra 

uma resposta para isso. 

 Então eu me pergunto “como sair desse labirinto?” estamos presisando de um mapa 

para nos orientar pois cada dia tá ficando mais complicado. 

 Então até mais, um beijo de sua amiga  até mais !!! Te .... 

 #Foratemer 

 #justiça #falta de humanidade... 

 

 

DIÁRIO 08:  

CHARGE 01: 

 A charge de Regis Soares fala sobre um guarda em greve e usa a música de Bruno e 

Maroni para mostra o que estava acontecendo em João Pessoa e está falando que os salários 

dos funcionarios publicos estava atrazado e com isso queria chama a atenção do prefeito para 

que ele pegasse os salarios. Era um guarda muito simples que só queria ganhar seu salario, e 

por isso o guarda resolvel reivindicar em nome de todos os funcionarios.  

 O guarda quer que o prefeito veja que os funcionarios não é vagabundo e nem 

delinquente são gente simples que quer seus salarios para sobreviver. 

 Eu acho que o guarda foi de coragem porquê não teve medo de falar o que estava 

acontecendo em sua cidade e usou a música para falar. 

 

CHARGE 02: 

 Querido diário hoje nas aulas de português trabalhamos uma charge de Regis Soares 

que fala sobre delação premiada, era um homem que pede ajuda a uma pessoa para ele falar 

tudo sobre a zika mais o homem falou “se eu falar vou ter direito a delação premiada?!” então 

para que ele falasse queria uma delação premiada ou melhor algo em troca tipo uma troca de 

favores se ele ajudasse a solucionar o problema ele queria uma recompensa. 
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 Essa charge não gostei muito dela pois achei um pouco chato espero que as outras seja 

melhor. 

 

CHARGE 03: 

 Querido diário hoje estamos trabalhando uma charge sobre o tema muito polemico que 

é as carnes, muitas coisas estão encontrando em carnes então muita gente não esta querendo 

comer essas carnes então o autor da charge fez uma critica com o que esta acontecendo no 

Brasil. Os produtos da Friboi, Seara e sadia foram os produtos dessas marcas que foram 

encontrados muitas sujeiras como papelão e outras coisas e isso foi coberto porque essas 

carnes foram para o exterior e la fizeram uma analise dos produtos e descobriram isso tudo. 

 Bom essa charge não foi tão difícil, gostei de escrever sobre esse tema. 

 

CHARGE 04: 

 Querido diário hoje vie falar sobre um assunto que esta sendo muito discutido, que é a 

reforma da previdência, o Brasil todo está muito preocupado com o que vai acontecer. 

 Bom se a reforma da previdência for aprovada ninguém vai ter direito a se aposentar 

nem a nada. 

 Os políticos querem que o povo brasileiro morra e não consiga se aposentar. 

 Quem vai conseguir chegar aos 70 anos para se aposentar? 

 Na verdade acho que ninguém vai conseguir chegar as essa idade, os brasileiros vai 

trabalhar muito e não vai ter direito a nada. 

 #FORATEMER 

 

CHARGE 05: 

 Querido diário hoje estou com uma charge falando novamente sobre a política, essa 

charge quer nos dizer que esse candidato fosse elegido para assumir seu cargo ele não queria 

sabe dos pobres e sim da família dele, os políticos são quase todos iguais. 

 Essa charge quer dizer também que a política brasileira é lamentável, não se encontra 

um político honesto e aqueles que são raramente chega ao poder. 

 

CHARGE 06:  

 Querido diário hoje venho falar novamente sobre a política, o Brasil está passando por 

uma situação difícil, o presidente roubando.  



138 
 

 Todos os brasileiros estão revoltado, mais infelizmente Temer não quer saber sobre o 

povo brasileiro. 

 A situação no Brasil está cada vez mais difícil, o Brasil está preste a uma guerra por 

causa do presidente, mas Temer só que faz é roubar e não soluciona o problema do Brasil. 

 

DIÁRIO 09:  

CHARGE 01: 

Essa charge está relacionada a música (Dormi na praça) de Bruno e Marrone. 

Está relatando a questão salarial, que é um fato muito dialogado em nossa comunidade, 

desde então a questão do salário vem sendo cada vez mais demorado. 

Critica e dialoga os funcionários públicos da cidade de João Pessoa, uma que mim 

chamou atenção foi: Se esse cara tá cantando no banco da praça, ele fala que não é vagabundo 

e porque ele está centado ai atoa em vez de fazer seu trabalho?. 

 

CHARGE 02: 

 Na aula de hoje falaremos de dois assuntos muito debatidos, criticados nem só na 

sociedade, mas também no mundo. 

 Delação Premiada  

 ZIKA (Aeds Egipty) 

 Em ativo a delação premiada. 

- Regis Soares (autor da charge faz essa relação podendo criticar a delação premiada. 

Então ali o delegada e o “perigoso” Aeds Egipty. 

- O delegado pede para o mosquito falar tudo sobre a ZIKA, e ele muitos esperto 

pergunta: Se eu falar vou ter direito a delação premiada? 

 Primeiramente, Aeds quer saber se ele falar irá ter uma redução de pena, de acordo 

com o contexto da delação premiada é como se fosse uma “troca de favores” entre o delegado 

e o acusado, no qual o acusado forneça informações sobre sua quadrilha que possa ajudar a 

solucionar o crime, no qual o acusado terá uma redução de pena de 1/3 ou 2/3. 

 Não lembro e não conheço nenhum caso semelhante a esse. 

 Portanto, se a “Peste” do mosquito falar sobre sua quadrilha ele terá uma redução na 

sua pena.   

 

CHARGE 03: 
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 OPÁ! Chegou meu querido caderno (diário), e hoje ele veio com um fato muito 

criticado recentemente. 

 A Carne Fraca. 

Pessoal essa charge traz a temática da carne adulterada ou seja estão encontrados 

pedaços de  papelão, miolos de porcos. 

É meio nojento né! 

O que, exatamente, iram decidir no final? Vocês acham que tem carnes recentemente 

saudáveis?  

Apartir da charge a carne mais “famosa” está sendo investigada, mas não são só a 

carne Friboi, Seara, e sim outras também, mais não todas as marcas. 

Agora isso, povão, já estamos cansados de tantas coisas prejudiciais no Brasil. 

“Ô BRASIL” 

Um feliz dia para todos (as). Uma emorragia de prazer. 

                  Tchal! Tchal!  

 

CHARGE 04: 

 OIII! Boa tarde Querido (os) (as) amigo (os) (as). Este diário hoje mim deixou triste, 

pois vem com uma noticia recentemente arrasadora. 

 Reforma da Previdência... 

Na verdade pessoal, esse presidente e esses governadores quer que as pessoas 

(brasileiras) morram de trabalhar sem no final tenhamos direito a nada ou seja eles querem 

que a gente sejamos escravos deles. Isso é realmente um absurdo. 

E se isso for aprovado, o que será dos brasileiros? Vcs iram votar naquele governador, 

presidente ..., que aprovam essa barbaridade? 

Nós brasileiros estamos cheios de tantas coisas ilícitas acontecendo atualmente, nesta 

condição “não podemos dá a mão à quem nos da o pé”, pagamos nossos impostos para 

assegurar nossa aposentadoria, aí vem esse presidente “maldito” nos roubar nosso dinheiro. 

Pessoal como de inicio estou muito triste com essa temática. 

Esse foi mais um discurso meu, enfocando essa noticia absurda, e estou pronto para 

receber o próximo tema, espero que seja um pouco mais agradável. 

    Bom! Uma Satisfação medonha ... abraços. 

    Tchal! Tchal!  
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CHARGE 05: 

 OPS!!! Boa tarde, Regi Soares traz hoje uma charge com um assunto engraçado e 

interessante. 

 Nesta charge o politico quer dizer que vai fazer tudo para não ficar igual aos pobres.  

 Certamente, esses pobres aí votaram canalha, ou seja jogaram ao ar, esse politico está 

fazendo certo? 

 Hoje em dia esses políticos não estão nem ai para a situação dos pobres, enquanto que 

eles estão bem em suas casas, se alimentando do bom e do melhor, esse brasil está seguindo 

em desenvolvimento? 

 Eu acho (tenho certeza) que o dever desses canalhas é colocar sua cidade em boas 

mãos, saber governar, si importar com a vida das pessoas inferiores a ele (pobres). 

               Essa foi minha opinião. 

                      OBRIGADO! FELIZ DIA. 

                           ATÉ A PRÓXIMA. 

 

CHARGE 06: 

           Boa tarde! 

Você de novo com mais um caso envolvendo politica né! 

Mas, dessa e das outras vezes vem trazendo fatos bem recentes e que chocam o Brasil. 

Bom, dessa vez Regi Soares traz dentro da charge, de forma humorística e 

extrovertida, mas chama a nossa atenção que é a gravação feita entre os representantes da JBS 

e o presidente Michel temer, comprar o silêncio deles, para que não falem nada sobre suas 

ladroiçes e erros no Brasil. 

Michel temer “fala agora” que esta tudo sob controle, que vai mudar a situação do 

Brasil, e diz que não Renuncia, ou seja ele comete tudo de errado no Brasil e não quer sair do 

cargo como presidente. 

Se (ele) após essa gravação, ele não sair o que vai ser de nós brasileiros! Um? Será 

mesmo que quando ele fala que vai melhorar o Brasil e tudo mais é uma história verídica? 

Deixo claro, temos que tirar esse ladrão como presidente, porque se ele permanecer no 

cargo, o Brasil piorará mais. 

              A casa caiu temer! 

       

Tchau! Tchau!       
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DIÁRIO 10:  

CHARGE 01: 

 Essa charge foi feita pelo autor paraibano Regis Soares, ele fez uma referencia a 

música de Bruno e Marrone “Dormi na praça”, ele crio essa charge como uma forma de 

expressar sua opinião e critica.  

 A charge fala sobre os pagamentos dos guardas municipal que estão recebendo o 

salario baixo ou atrasados, eu acredito que não seja só os guardas municipal mais sim todos 

que trabalha no municipil. 

 Eu já vi varios tipos de manifestação, e de greve, de textos, principalmente sobre esse 

assunto que ta sendo mais discutido nos dias de hoje, por causa da crise em que vivemos hoje 

me dia. Acho certo pessoas corre atras dos seus direitos e foi isso que Régis Soares quis passa 

para as pessoas. 

 Ele quis chama atenção das pessoas principalmente dos prefeitos que não paga os 

funcionarios corretamente. 

 

CHARGE 02: 

 Meu querido diário de leitura  hoje na aula de Letícia trabalhamos com a charge 2 

onde fala sobre dois assuntos muito conhecidos, o zika e a delação premiada. 

 O zika é um assunto muito falado principalmente aqui no nordeste, ziks vírus é um 

vírus transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti, a zika também está relacionada ao aumento 

do número de casos de microcefalia e outras complicações. 

 A Delação premiada na legislação brasileira é um beneficio legal concedido a um reu, 

em uma ação penal que aceita colaborar na investigação criminal ou entregar seus 

companheiros, Dilma Rousseff homologou a lei de colaboração premiada para a utilização em 

crime de organização criminosa. A delação premiada pode beneficiar o acusado com 

diminuição da pena, comprimento da pena em regime semi-aberto, extinção da pena as vezes 

até mesmo perdão judicial. 

 Eu particularmente gostei muito dessa charge, o zika por já ter matado muitas pessoas 

na charge ele mostra que quer fala tudo que sabe mas com direito a delação premiada.  

 

CHARGE 03: 
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 Oiie querido diário  na aula de hoje temos a charge 3 onde fala na maio polemica 

de hoje em dia que é a carne – adulterada, ou seja, estão vendendo carnes com produtos 

químicos, papelão entre muitas outras coisas. 

 Esses dias eu ouvi um áudio onde fala que na hora que eles vão esportar os bois pra 

mata durante a viagem, tipo, eles manda 400 bois durante o caminho morre 100 ali eles não 

pode perde, então eles pega esses 100 bois e faz uma lavagem para tirar o mal cheiro, ali eles 

aplica uns elementos químicos para a carne fica mais bonita e também eles passa um corante 

pra da impressão que a carne é fresca. 

 Eu acho isso uma vergonha para o Brasil, eles estão botando varias vidas em risco e 

isso deixa a população Brasileira muito revoltada.  

 Bom Diario pro hoje é só até a próxima aula  bjss!   

 

CHARGE 04: 

?????? 

 

CHARGE 05: 

Oiie querido diário!!! Que saudades . Na aula de hoje vimos mais uma charge de 

Regis soares que se refere a politica, que tá sendo muito comentada. Regi Soares passa nessa 

charge como os políticos estão pensando sobre nós, e como só pensam em si mesmo. 

 Eles promete mil coisas e nunca faz o que promete, eu já vi casos que eles dão 

dinheiro aos eleitores e muitas vezes eles paga, aqui na minha cidade já teve um caso assim na 

hora que o eleitor foi pedi ajuda, ele disse que não ia ajudar pois o voto dele foi comprado. E 

ai como fica? Nós devemos escolhe muito bem nosso candidato e também jamais nunca na 

vida vende seu voto pra ninguém pois honestidade em primeiro luga, pense bem antes de vota 

. Bom diário por hoje é só. Bjss até a próxima.    

 

CHARGE 06:  

 Oiie querido diário, estava com tantas saudades , hoje queria desabafar. O Brasil tá 

se perdendo, o povo quer que Michel Temer renuncie, vieram a tona que Temer está por trás 

de muitas coisas que vem acontecendo no Brasil, e ele não que renuncia de jeito nenhum 

insisti em continua sendo presidente do nosso país. 
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 O ex deputado Cunha está preso por estar junto com ele, Temer pagava pessoas para 

não falarem nada sobre as coisas que ele fazia ou melhor ainda faz. Onde vai para nosso 

Brasil? Quando a corrupção vai acabar? Bom acho que nunca, pois cada vez pessoas se 

deixam leva pela ambição por dinheiro, se ele continua sendo nosso presidente o que vai ser 

de nós? Se até pra fazer um enem que é um direito nosso tem que paga  cada vez mais o 

Brasil afunda e leva todos nós juntos infelizmente. Bom querido diário por hoje é só até a 

próxima. 

 #Tchal bjjs.   

 

DIÁRIO 11: 

CHARGE 01: 

 A charge de Reges Soares, se relacionou a música de Bruno e Marrone “Dormir na 

Praça”.  

 Onde um simples guarda quer um salário decente, quer seus direitos! Um dinheiro 

limpo. Que os corruptos pegam e fazem o que eles bem quiser. Porquê os políticos nunca se 

contentam com seu salário? Querem sempre mais e mais. 

 Eu acho que tudo que acontece podia melhorar ou pode melhorar agora mesmo, Brasil, 

povo brasileiro acordem vejam que a situação só piora cada vez mais. Nós brasileiros quem 

escolhemos o que queremos, então vamos fazer isso melhorar o nosso Brasil, o nosso futuro, 

o futuro dos nossos descendentes. Todos nós somos corruptos, mas os políticos são demais 

nunca se contenta com o que tem, a corrupção virou rotina está presente em tudo, mas meu 

povo vamos acordar pra vida, pra realidade. Eu acho e é minha opinião, vários brasileiros são 

“pau-mandado”, Brasil acorda pro não, vamos lutar pro nosso futuro o do Brasil ou melhor da 

paraíba. 

 

CHARGE 02: 

 Hoje te encontrei pela segunda vez né meu diário?, bom vamos lá vamos falar da 

charge de hoje. A charge que vemos hoje fala sobre o mosquito da dengue, na tirinha acima 

uma conversa entre delegado e os mosquito. O mosquito esperto diz se ele falar tudo que sabe 

sobre a dengue, a zika as doenças e sua vida ele vai ter direito “A Delação Premiada”!? que é 

a diminuição da “pena”, da prisão, já que ele só ele sabe tudo se ele falasse a “pena” dele seria 

menor, caos contrário, ele seria preso mas de acordo com os anos de prisão que a justiça 

ordenar.  
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 Isso acontece mas com os políticos, acho que é por causa da lavagem de dinheiro, por 

exemplo um tal politico comete o crime roubando dinheiro com facilidade e com um tem a 

justiça descobre, se o tal politico assumir o que fez sua prisão de anos exemplo 9 anos pode 

diminuir pra 8, mas sinceramente o Brasil é uma bosta em todos os aspectos. Foi isso que eu 

consegui desenvolver meu diário. Té a proxima. 

 

CHARGE 03: 

 Aaah.... meu diário ainda bem que você chegou. A tirinha acima se relaciona a carnes 

adulteradas no Brasil, com o nome carne fraca. Na carne já foi encontrada vários elementos 

desagradáveis a carne do Brasil da marca seara, sadia e Friboi foi adulterada ao ser exportada 

para o Japão, ao chegar no Japão os japoneses foram investigar, perceberam que tinha outros 

elementos além da carne. No Brasil está a maior polêmica na internet em tudo que é lugar, a 

carne estava sendo exportada para vários lugares mas só perceberam no Japão, todo mundo 

estava comendo carne sem saber! Mas porque isso tá acontecendo tá acontecendo? Porque ele 

lucrariam, em vendas fracas, ainda bem que foi encontrado isso poderia levar as situações 

piores. Graças aos japoneses os Brasileiros agora param de ser trouxas e “ver” o Brasil, bosta 

que temos. As melhores marcas fizeram isso com intenção de lucrarem muito mais.  

 

CHARGE 04: 

 A Reforma da Previdência promete alterar o plano aposentado pelo governo Temer. A 

idade mínima passa de 65 para 60 anos. Mas, o correto é se aposentam mulher com 55 e 

homem com 60 mas, Temer não quer isso ele mudou tudo agora vão se aposentar com 70 

anos, os trabalhadores vão continuar trabalhando até ficar bem velhinho se não tiver morrido. 

 O Brasil está uma coisa lamentável, de fazer dó, os deputados paraibanos que votaram 

a favor da reforma trabalhista é Wilson Filho paraibano daqui do nordeste do sertão, votou a 

favor. Será que ele quer ver o futuro dos pequenos paraibanos daqui a alguns anos? 

Provavelmente não! 

 Simplesmente, está acontecendo uma guerra, são coisa muito graves. A expectativa do 

brasileiro não é muita, o caso se agrava a cada dia em todo momento. 

 

CHARGE 05: 

 Sobre a charge de hoje, será que esses políticos pensa em nossos votos? Mas claro! 

Será que ele pensa nas vidas dos pobres? Óbviamente não! 
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 Nosso voto será bem sucedido se escolhermos a pessoa certa na eleição, o certo é 

pensarmos e repensarmos várias vezes para depois nosso voto não ser em vão. 

 Mas sabemos que não tem essa pessoa “certa”, mas, podemos analisar cada um antes 

do voto, podemos ver os atos de cada um. O voto é um futuro que precisamos ter o nosso 

futuro a nossa capacidade de escolher o que queremos. 

 

CHARGE 06: 

 Olá... meu diário, hoje voltamos a se falar novamente o assunto é quem? Politica, essa 

“bendito” Temer, simplesmente não quer renunciar de maneira alguma! Genteee!!! A cada dia 

que passa tudo esta piorando o Brasil, esse mesmo onde estamos vivendo, está em guerra, o 

melhor agora era a colaboração do impeachiment. Não podemos esperar as eleições de 2018 

de jeito nenhum. 

 O que pode acontecer até lá? 

 Tenho sugestões que podem colaborar, Dilma e lula! Roubaram? Sim, Contribuíram? 

Sim! Dilma e lula, roubaram isso todo mundo sabe mas meu povo eles contribuíram para a 

sociedade brasileira, “nem” isso Temer fez só rouba , rouba e agora quer acabar com tudo o 

que Dilma e lula implantaram ao Brasil. 

 Tudo ocorrerá bem, se Deus quiser muitas coisas que dá vantagens aos pobres foi lula 

e Dilma que deus oportunidade. 

 Vamos acabar com Temer, esse golpista, todos juntos por um Brasil melhor.  

É isso meu diário. Até a próxima. 

    bjoss!     

  

DIÁRIO 12:  

CHARGE 01:  

 A charge acima é uma música conhecida como dormi na praça de Bruno e Marone que 

um guarda municipal faz uma critica aos salários congelados na capital de João Pessoa e ele 

relata um tema bem conhecido em tantas cidades em com tantas pessoas, ele é referência aos 

empregados com uma musica em que já ouvi varias vezes mais também faz referência aos 

empregados públicos que precisam dos seus salários para se manterem e reabastecer sua casa, 

melhorar suas condições de vida, porque eles precisam de seus salários pois apartir dele é que 

pode melhorar em relação a vida. 
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CHARGE 02: 

 Meu querido diário a charge que trabalhamos hoje faz uma dialogação com as 

autoridades políticas e as doenças transmitidas através do ZIKA, e também uma descrição 

sobre a delação premiada que se refere a diminuição da pena após ter cometido seus erros e 

ter de pagar por seus atos de forma diminuída. O mosquito faz uma pergunta a uma das 

autoridades relatando sobre a delação premiada uma forma. 

 

CHARGE 03: 

A charge que trabalhamos hoje fala sobre a carne fraca que foi um assunto muito 

polêmico que assustou todos os brasileiros e com a certeza de que depois do descobrimento 

do Brasil entram em nosso país governantes no poder para afundar nosso Brasil. Ao inves de 

exercer sua função correta sem cobrar nada dos aposentados, mães, pais, crianças, jovens e 

adolescentes, não estes bandos de corruptos, ladrões, insensatos, nojentos, ridículos.  

 Eles tem de tirar os salários mínimo comprimir. Mais eles não tem a coragem de tirar 

dos salários deles, do Michel Temer, os ministros todos que disseram sim a Reforma da 

Previdência, eles votarem na Reforma da Previdência contra quem utiliza o SUS, que utiliza o 

ensino público, para diminuir o salário mínimo. Mais será que eles teriam coragem de aceitar 

a proposta de diminuir os salários dos que aprovaram a reforma da Previdência para ajudar a 

melhorar as contas públicas? Ai eles não tem coragem quando é pra votar, mais quando é pra 

tirar do salário mínimo tem porque pobre aposentado não entra nessas decisões, não temos 

vez. 

 E eles fazem uma mudança sem presidentes na constituição, sem ouvir a voz dos 

brasileiros. Qual é o Michel Temer de colocar a proposta nas urnas? 

 Vocês tem medo do povo? Tem medo de enfrentar qualquer debate popular?  

 Ahh é por isso que vocês estão fazendo a Reforma da Previdência tão rápida. 

 Tenham mais coragem e desencia para colocar estas propostas nas urnas, porque tenho 

a pelna certeza de que se colocar nas urnas não passa o povo Brasileiro não aceita pagar essa 

conta que vocês fizeram. 

 Porque nós Brasileiros não votamos para Dilma sair e Michel Temer entrar que iremos 

aceitar, concordar sem questionar suas propostas, sinto muito mais somos Brasileiro não 

Senadores que apoia as propostas de seu presidente sem que os mesmos entenda de forma 

correta o que o Presidente Michel Temer está fazendo com todos os Brasileiros até aqueles 

que não aceitaram sua entrada na Presidência.  
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“Vergonha de ser Brasileiro nos últimos anos”. 

 

CHARGE 04:  

 Reforma da Previdência. Porque a Reforma da Previdência?? Para que serve a 

Reforma da Previdência? Afinal o que é a Reforma da Previdência? 

 Gente a Reforma da Previdência é resumidamente a destruição do Brasil dos 

Brasileiros, e serve para acabar com a vida do povo Brasileiro principalmente com a vida dos 

pobres, ainda mais lamentável. A Reforma da Previdência é uma lei que Michel Temer criou 

para acabar com os direitos nossos, destruir nosso futuro, maximiza nossos dias de vida e ai 

os impostos continuam. Eles não teriam a coragem de criar uma lei para diminuir os salários 

dos deputados, senadores, para ajudar as escolas publicas, ajudar o mais necessitados, investir 

em melhorias para o nosso Brasil, ai eles não tem a coragem, mas quando é pra tirar dos 

pobres para garantir mais para os ricos eles mesmos votam e aprovam porque é justamente 

isso que eles querem. 

 Digo e repito... 

 “Vergonha de ser Brasileiro nos últimos anos”. 

 

CHARGE 05: 

  Olá querido diários estava na expectativa de nos reencontrarmos!! 

 A charge que trabalhamos hoje fala de uns cidadãos Brasileiros e uma autoridade 

politica e ao observar essa charge entendemos de certa forma o que as autoridades estão 

querendo fazer. Temos que ter consciência das pessoas as quais damos nosso votos, pois elas 

são nossa imagem. 

 

CHARGE 06: 

 Boa tarde querido diário ...! 

 Que alegria nos reencontrar - mos  novamente. Já estava com saudades. 

 Hoje a charge trabalhada é novamente sobre politica só que com uma abordagem de 

tema um pouco diferente dos outros temas que trabalhamos dias atrás. Bom mais sobre o tema 

da charge de hoje é o lamento do Brasil com os crimes cometidos por Michel Temer e o seu 

bando de corruptos, ladrões, que querem destruir o Brasil e os Brasileiros.  

 Aos poucos eles tão destruindo o Brasil da forma que eles estão trabalhando no seu 

poder. Acredita-se que nestes últimos anos está acontecendo no Brasil todo uma guerra. 
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DIÁRIO 13:  

CHARGE 01: 

 O autor Regis Soares, faz uma critica sobre o salário, ele usa a música “Eu dormi na 

praça” da dupla Bruno e Marrone. O mesmo costuma fazer suas criticas usando as charges.  

 Ele foi muito inteligente ao pensar nisso, mas ele deveria deichar mais claro o fato de 

querer um salário decente, se ele quer pelo caso de trabalhar muito e receber um baixo salário. 

Porque muitas pessoas não trabalham como deveria, porque não quer, iai querem um aumento 

de salário sem merecer. 

 E eu queria deixar só uma pergunta porque ele usou a palavra carente? 

 

CHARGE 02: 

 Querido diário estamos apresentando mais uma charge de Regis Soares, que denuncia 

o bisouro Aedis egpicio, que causa muitas doenças como (dengue, chigo Gunha e zica vírus). 

A charge mostra um delegado se comunicando com o próprio causador destas doenças, o 

delegado diz (fale tudo o que sabe sobre a zika!) e o causador responde (se eu falar vou ter 

direito a delação premiada?). 

 Bom eu acho que a charge deveria denunciar mais o assunto.  

 O causador parece está bem calmo, mas eu gostei de como o autor expressou a sua 

capacidade de fazer o que gosta , o mesmo escolheu uma profissão ótima para abrir os seus 

conhecimentos e para mostrar a sua dedicação e seu amor pelo seu trabalho. 

 

CHARGE 03: 

 Meu diário de leitura hoje vamos tratar da nossa carne triturada a nossa deliciosa carne 

está se tornando papelão . Nossa gente vamos pegar a caixa da nossa feira do mercado e 

vamos vê se serve para comer. Isso foi apenas para distrair mais o assunto é sério porque nós 

corremos o risco adoecer pelo fato das pessoas cometer crime. 

 As pessoas que cometem esse crime deveria buscar a Deus, lendo a Bíblia orando e 

vigiando para não estar cometendo estas barbaridades. Claro que todos nos cometemos erros 

mas nem todos é porque queremos cometer e isso com certeza foi de proposito né. 

“Absurdo”: 

 

CHARGE 04: 
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 Hoje a charge de Regis fala sobre a reforma da previdência. Esta reforma não é boa 

nosso pais, porque nós vamos ter que trabalhar de carteira assinada por muito tempo “nós que 

somos os jovens” para nos aposentarmos com 70 anos. 

 Todas as pessoas vão ter que trabalhar muito se quiser se aposentar. Agora o mais 

engraçado dessa história é alguém ter coragem de aprovar um absurdo desse. E além disso 

quer excluir os concursos quem é concursado tá sujeito a perder o trabalho, o que antes não 

era assim. 

 É um absurdo  não é possível. 

 

CHARGE 05: 

 Querido diário hoje vamos tratar de politica.  

 Bom essa charge é bem legal porque é ligado ao nosso dia a dia, na charge o “politico” 

responde de forma como se não tivesse nem ai para os eleitores porque eles perguntam: se o 

senhor for eleito, vai fazer o que? E ele simplesmente e claramente, responde: vou fazer de 

tudo pra não ficar igual a vocês! 

 E na realidade os políticos hoje parece não se importar com as pessoas no caso de não 

ajudar, porque o politico seja prefeito, vereador etc, estão ali para melhorar as condições da 

população. 

 

 Bom no meu ponto de vista a charge esta presente em nosso pais. 

 

CHARGE 06: 

Meu diário de repercusão, hoje vamos conversar a reforma da previdência heheheh => 

(só que não), pensou que iria ser coisa boa né diário mas não é uma coisa péssima. Pra pouca 

vergonha do presidente Michel Temer e nosso Brasil já não é mais o mesmo e sabe porque? 

Porque ele (presidente) está com uma tal de reforma que não estou gostando nem um pouco, 

entre uma “proposta”, proposta entre aspas porque ele não está nem aí para o que pensamos 

da vida dos Brasileiros mudou diarinho ele quer acabar com o nosso aposento quer que 

trabalhamos muito para não ter um pouco de dinheiro. Não só por essa “proposta” que a vida 

dos Brasileiros mudou... 

 Olha  não é fofoca mas ele também está metido em alguns crimes e ainda pediu 

para as pessoas que soubecem não falacem nada, mas em um momento importante gravaram 

ele falando algumas coisa que o incriminavam agora sim heheheh de justiça porque ele foi 
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preso mas não quer renunciar e aí o que você acha? Eu acho que ele é muito cruel quem já se 

viu uma coisa dessas. 

 

 

DIÁRIO 14: 

 CHARGE 01: 

 Meu Diário hoje na escola trabalhamos num assunto bem legal sobre as greves dos 

trabalhadores públicos e para entender melhor esse assunto a professora nos trouce uma 

charge aonde apresenta uma parodia bem legal kkk. Mas passa uma mensagem boa aonde 

fazem protestos poriso que o escritor Regis Soares fez essa pequena charge para mostra os 

problemas dessa cidade parabéns para esse cara que fala sem ter medo de nada não conhecia 

os seus trabalhos mais depois os seus trabalhos mais depois que o conheci nossa admiro ele 

mais e mais. Mais meu amigo (Diário) tem coisas que não entendo se o prefeito ganha 

dinheiro porque ele não pago os trabalhadores? O pior que a população se cala diante disso # 

foraprefeitura. 

Chal meu amigo Diário tenho que ir até mais.!!!  

Fim 

#até a procima 

 

 

CHARGE 02: 

 Diário hoje trouce um asunto bem legal mesmo que fala sobre dilatação premiada eu 

não sabia oque era mais agora já vi Diário e essa charge tem tudo aver com o tema e aborda 

dois temas de extrema importância. Mais Diário antes achava uma besteira mais sei que a 

Dengue é perigosa e pode até matar, nossa Diário como eu não mim importava eu era uma 

anta msm kkkkk. Nossa como um pequeno mosquito faz tanto mal? Ainda bem que eu não 

pequei e nem quero Diário hoje é so isso mesmo são poucas palavras mais acho que falei um 

pouco de tudo rsrsrsrs. 

 

 Fim  

 

CHARGE 03: 

 Diario hoje eu li uma charge e fiquei assustado com o assunto abordado pois tratava 

das carnes que estão sendo adulteradas. Diário o esquema deflagrado na operação Carne Fraca 
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atinge diretamente a nossa saúde do brasileiro. Gigantes do setor de carnes no pais, como 

BRF Brasil, donas das marcas Sadia e perdigão, e a JBS, dona da Friboi, Seara e Swift, entre 

outras marcas, teria cometido ao menos uma das irregularidades descrita pela policia: carne 

vencida, armazenadas em temperaturas inadequadas, sem inspeção e com uso de produtos 

cancerígenos ou em excesso com objetivo de ocultar as características que deveriam impedir o 

consumo. 

 Nossa Diário com isso tudo fiquei com medo de comer carne viu aonde vai para o 

Brasil.!!! 

 

 Fim. 

 

CHARGE 04: 

 Diário hoje debatemos um asunto preocupante falava da Reforma da Previdencia que 

agente trabalha e não tem direito de pelo menos se aposentar ou seja vamos vira escravos do 

presidente. Nos só podemos se aposentar se tiver a carteira asinada de agora com 18 anos e só 

pode se apusenta com 70 anos isso é se tiver vivos vamos trabalhar só para comprar o caixão 

nossa pensei que o Brasil não ia piorar ,ais mim enganei. O que deve passar na cabeça desse 

presidente ele não quer deixa o pobre uma pessoa diguina tem que ser um Bicho bruto ele não 

olha para o pobre como um ser Humano. Meu Deus vamos ficar sem faculdade pública, sem 

aposentadoria, sem recursos, e sem educação de qualidade sera que nunca vai ter presidente 

onesto Diário Hoje é só isso precisei mim seabafar. 

 

CHARGE 05: 

 Iai diário beleza hoje a pro trouxe outra charge de Regis Soares diário esse cara é o 

máximo nossa eu queria conhecer ele um dia e falar ele asim: “cara seus trabalhos são 

incríveis” sera diário que um dia eu vou conhecer? Quem sabe né: A diário hoje veio uma 

charge interessante sobre políticos como sempre né kkkkk. Nossa diário tem coisas que não 

entendo os políticos as eleições mas quando ganha não faz nada pelos os seus povos e 

despreza os pobres que coloca eles no cargo mas é asim mesmo estamos vivendo em um pais 

de corrupiteis políticos que não se importa com os pobres nem com a saúde e nem com a 

educação.  

 Nesse mundo tem tanta gente precisando e que estão nas ruas sem teto para morar sem 

nada e tantos políticos e nada fazem a respeito disso. Políticos so liga para os pobres nas 
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eleições depois nem lembra. Diário esse Brasil vai cada dia se afundando nossa diário to 

muito triste com isso diário. Vou ficar por aqui tchal até a procima .      

 

CHARGE 06: 

 Iai diário voltei depois de muito tempo né kkkkk mas o assunto de hoje é muito Sério 

mesmo mais uma vez o assunto é sobre políticos não é mais novidade né. E dessa vez é sobre 

o presidente diário vou te falar uma coisa eu nunca fui com a cara desse novo não viu preferia 

a Dilma pelo menos com ela era diferente. O povo reclamava quando era Dilma e o povo 

coloca outro pior do que ela AFFF mais voltado o asunto diário saio uma entrevista dele 

diário dizendo para pagar uma pessoa eu acho que era pra se calar né mais esse audio vazo 

diário bem feito agora o povo vão saber quem é o verdadeiro Michel temer a máscara dele 

caio diário. Mais o pior é que ele não quer se renunciar da presidência AFFF mais um dia ele 

vai sair e eu vou ta aqui para aplaudir. O pior é que os pobres pagar por isso sofrem com isso 

tudo. Meu Deus sera que não vai aparecer nem um presidente que pense nos pobres? Vou 

deixa essa pergunta no ar. 

 Diário acho que vou para por aqui se eu for falar tudo o que eu penso vai dar um livro 

kkkkk. Foi isso por hoje meu amigo diário, Falou, fui. 

          

 

DIÁRIO 15:  

CHARGE 01:  

 A charge está relacionada a uma música de Bruno e Marrone, e está fazendo uma 

crítica ao salário dos guardas da cidade. 

 Achei interessante porquê poucas vezes vemos criticas usando humor.  

 

CHARGE 02: 

 Como está havendo muitos casos da zika e a gente está ouvindo muito falar em 

Delação Premiada Regis Soares retratava os dois fatos em uma charge, o delator que no caso é 

o mosquito perguntou se ele contasse tudo teria direito a Delação Premiada. 

 A Delação Premiada no caso se um integrante da quadrilha organizada se for pego e 

contar tudo sobre os outros integrantes ece tem direito a delação premiada que pode ser a 
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redução da pena, em caso do aeds agypt se ele confessasse tudo sobre a zika ele poderia viver 

mais (Risos). 

 A charge retrata com o humor o que está acontecendo atualmente no Brasil, e se refere 

ao contexto politico da atualidade, e sobre os casos e doenças que o mosquito possa trazer 

para a sociedade.  

 

CHARGE 03: 

 A charge trás um assunto muito abordado no contexto da compra de carne, na minha 

opinião esse assunto é mais uma ação desses ladrões do poder que ocupam cadeiras na 

politica de um pais corrupto como o Brasil não se pode mais, hoje vivemos em um pais 

criminosos hoje o Brasil é o pais mais corrupto e seus políticos, esses são ladrões na minha 

opinião são para tirar o foco dos assuntos principais que no momento é a Reforma da 

Previdência e que fizeram com a polêmica da perdigão da Seara. Enquanto muitos se 

preocupam com isso eles assinaram a PEC que aprova reforma do ensino médio eu não apoio 

essa vergonha esse assunto das carnes surgiram apenas para esquecer a PEC isso na minha 

opinião.  

 

CHARGE 04: 

 O tema da charge de hoje traz um assunto muito triste hoje no Brasil a reforma da 

previdência acabar com a vida dos trabalhadores brasileiros, com a expectativa de vida no 

Brasil hoje é impossível se aposentar é que o governo veio para excluir a população carente 

do brasil. Essa charge aborda sobre a cena da população pobre essa reforma da previdência.  

 

CHARGE 05: 

 O tema da charge de hoje é Reforma bem a politica nos dias de hoje ou os políticos 

eleitos não querem nem saber do bem da população já vem pensando em roubar e enricar as 

custas do povo e principalmente da população mais pobre com a politica de hoje os pobres 

estão perdendo seus direitos, o politico da charge só quer o voto dos pobres depois eles se 

virem, ele quer saber do dinheiro e a população que se vire e isso acontece em todo lugar o 

roubo na politica está acontecendo diariamente.  

 

CHARGE 06: 

Boa tarde Diário 

vamos hoje aqui falar  
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dos Roubos no Brasil 

não ta dando pra aturar 

 

Michel temer chega 

pra melhorar  

até agora não fez isso 

só vi piorar 

 

Michel temer é um ladrão  

um tremendo de um safado 

é parceiro do cão 

esse aprendiz de viado 

 

O Brasil não aguenta mais  

tanta safadeza 

desses corruptos 

esa é uma grande safadeza 

 

Régis Soares é um grande cidadão  

suas charges tem futuro  

não se esconde por atrás de nada  

pra criticar esses ladrão 

 

cara essa charge mostra 

que o Brasil de saco cheio  

roubo por cima de roubo  

se se importar com o sofrimento alheio 

 

a situação do Brasil 

é de entristecer 

mas o voto desse povo 

esse safado não injeita 
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DIÁRIO 16:  

CHARGE 01: 

 A charge está criticando os políticos de João pessoa que atrasa salario e o autor Reger 

Soares se preocupa com esse problema e faz um apelo atraves de uma musica que o nome e 

dorme na praça por que o guarda que tava com o salario atrasado tava dormindo na praça 

porque não pagou o aluguel. Reger Soares deveria criticar a Paraíba enteira porque esse 

problema não está presente so em joao pessoa mas em todo estado. 

 

CHARGE 02: 

 Na aula de português foi trabalhada uma chargem de Rég Soares que trata de dois 

casos que está ocorrendo na sociedade que a é Zika e Delação Premiada, os dois casos são 

provocados por falta de conscientização da população. A Zika e por causa da maioria da 

população que não tem os devidos cuidados com a prevenção do mosquito Aeds egpcios que e 

o transmissor da Zika, se eu fosse afrente da saúde eu tinha uma forma de amenizar o 

problema da seguinte maneira mutando os donos dos terrenos baldios que fosse encontrado 

foco do mosquito. 

 A Delação Premiada esta muito prosimo de nos e podemos ver em atos políticos e 

quadrilhas que da no mesmo os objetivos são iguais.  

 

CHARGE 03: 

 A charge 3 esta mim trazendo uma informação de um ato de corrupção que esta sendo 

descoberto nesse ano de 2017 atraves da operação carne fraca que algumas marcas de carne 

como friboi e outras como Seara Sadia estão adulterando salsicha linguiça com mistura de 

papelão, miolos de cabeça de porco isto vai causar varios danos a saude dos jovens e adultos. 

 É bom as pessoas ter cuidado com esses produtos adulterados porque você e o que 

você come kkkkk. 

 

CHARGE 04:  

 Boa tarde querido diario hoje vamos falar sobre a reforma da previdência, que estão 

querendo acabar com os direitos trabalhista, que não e o governo que da para trabalhador mas 

já foi pago com os impostos, não contribuir até morrer pois so vão se aposentar com 70 anos 

homem 65 mulher, não há expectativa de aposentadoria para quem trabalha de carteira 

fichada na sombra talvez imagine um agricultor no sol desde dez anos de idade se ele se 
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aposentar o dinheiro da aposentadoria só vai dar para remédio ou até mesmo o caixão de tanta 

canceira de uma longa jornada sofrida por causa de políticos que estão lá por causa de falta de 

conhecimento da população. 

 

CHARGE 05:  

 Boa tarde diario a charge de hoje trás uma informação sobre a situação politica do 

Brasil, como está escandalizada pois os políticos não procuram dar a população o que desejam 

pra se mesmo como uma boa qualidade de saúde bocal boas, bom ensino um bom calçado. 

 Essa realidade que vive o Brasil não podemos achar que é algo distante, porem na 

nossa cidade essa realidade que o Brasil vive está presente no nosso dia a dia, sera se os 

políticos querem pra se mesmo essa qualidade de vida ?. 

 

CHARGE 06:  

 Boa tarde querido diário a charge do autor Reg Soares mim traz uma informação da 

situação politica do pais todas as pessoas querem que o presidente renuncie o cargo mas ele 

fala que não vai renunciar. 

 O motivo da população querer a renuncia de Michel Temer do cargo de presidente, por 

ele esta envolvido no esquema de corrupção da carne fraca e por tentear comprar Eduardo 

Cunha para não falar dos robos dele porem ele é um homem incapaz de administrar um pais 

ele tem bom exemplo pra dar a população pois e corrupto so quer o mal da população. 

 A situação do pais é difícil porem todos os que estão torcendo por a renuncia são do 

mesmo jeito corruptos so quer pra se.   

 

 

DIARIO 17:  

CHARGE 01: 

 Essa charge retrata uma crítica da crise econômica dos Guardas, que tem origem na 

música “Eu dormi na praça” de Bruno e Marrone. Essa versão da música criada pelo autor 

mim chamou atenção, pois ele fez uma sátira, nela ele fala do pouco salário dos Guardas. Eu 

concordo com o autor, devemos expressar nossos direitos. 

 

CHARGE 02: 
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 Nessa charge fala sobre o mosquito que transmite a zika, em forma de humor, nela o 

mosquito está sentado sendo interrogado por um delegado, ele manda o mosquito fala tudo 

que ele sabe sobre a zika vírus, então ele diz se eu falar vou ter direito a delação premiada? 

(kkkkk...). 

 

CHARGE 03: 

 Rsrsrsrs. Eu gostei da charge, devemos mesmo criticar essas corrupções desse país. 

Essa charge é engraçada, mais devemos levar a sério, pois com esses alimentos aduterados 

pode causar doenças na população. A pessoa que come papel giênico, miolo de porco, carnes 

estragadas essas outras , há dias e não sabia. A muito tempo o Brasil vende alimentos 

aduterados, mais ao exportar para outros países do exterior foram descobertos. As marcas 

mais famosas como à Friboi, Seára e Sádia estão sendo investigadas, pois corre o risco do 

produto ser de mal qualidade, então carne confiável não tem nome. Kkkkk. 

 

CHARGE 04: 

 Essa charge é uma forma de critica à Reforma da Previdência, pois nois brasileiros 

estamos revoltados e vamos fazer de tudo pra não aceitarem essa reforma. Se eu começa a 

trabalhar agora só vou poder me aposentar quando eu estiver com cetenta anos, portanto que 

me aposentar já vou está morto . Enquanto isso o presidente está sentado só recebendo o 

dinheiro do nossos impostos. Entre tantas temos que lutar contra essa palhaçada por isso 

prestem atenção em quem você vota.  

 

CHARGE 05: 

 Essa charge mostra realmente como e o caráter do politico, antes de se elege o politico 

promete várias coisas, dizendo que vai ajudar o pobre, coisas desse tipo. Sera mesmo que ele 

vai trazer algo assim? Tenho certeza que não. Eles promete essas coisas mais no seu 

pensamento ele está planejano algo que irá beneficia-lo. Portanto você eleitor pense bem em 

que você vai eleger, pois as consequências podem ser grossa.  

 

CHARGE 06: 

 Boa tarde! Hoje vou falar novamente de Política. Aí meu Deus já não aguento mais 

falar sobre isso. kkkkk mais eu sei que temos que ficar por dentro desse assunto. Pois depois 
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que esse Michel Temer entrou, o Brasil tem piorado mais ainda, até estamos em risco de 

entrar em guerra. Mais pelo o que a gente ver na televisão, esse presidente não quer sair de 

jeito nenhum. Como mostra a charge. Se ele não for tirado desse cargo, nós brasileiros 

estamos lascados mesmo. 

 Temos que continuar fazendo protestos. Quando será mesmo que o Brasil vai se livrar 

desse presidente? Será mesmo que que um dia essas corrupções terá fim? Não sei! Mais nós o 

povo brasileiro temos que acreditar que o brasil vai mudar. 

 E esse presidente e os que estão com ele, tem que ser preso. E só isso que eu tenho pra 

dizer diário. Falou, a gente se ver por aí. Kkkkk.  

 

 

DIÁRIO 18:  

CHARGE 01: 

 Esta charge esta fazendo uma critica do salario querendo que o salario seja do tamanho 

que deve ser para cada funcionario, teve como ideia o autor usar a musica que é bem 

conhecida “dormi na praça” de Bruno e Marrone, concordo com o autor do texto, por que nois 

temos que lutar por nossos direitos.  

 

CHARGE 02:  

 Nessa charge eu entendi que eles estão conversando, tendo uma negociação, a 

chigungunha esta tendo um acordo, ele pergunta se ele conta tudo o que ele sabe ele teria uma 

pena menor, nessa charge de Regi Soares tendo como característica convencer a chigungunha 

a falar o que ele sabe, em troca ele teria uma pena menor do que ele sabe e teria uma pena da 

que ele ia ter.  

 

CHARGE 03: 

 Essa charge fala que as pessoas estão desconfiando das carnes, porque hoje em dia as 

carnes estão com muitas doenças, trazendo para as pessoas, como câncer e etc. 

 Então as pessoas estão tento bastante cuidado, para que não acabe com alguma 

doença. 

 Em alguns países estão bastante perigoso as carnes de lá, eles estão colocando bastante 

coisa contaminosas.  
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CHARGE 04: 

 As pessoas no dia de hoje estão trabalhando bem dizer de graça, por que realmente é o 

que está acontecendo, nois brasileiro temos que trabalhar com carteira assinada para pagarmos 

imposto para eles, porque se não fazer isso agente não tem direito a aposentadoria, quer dizer 

que agente esta trabalhando dura para morrer, por que daqui que as pessoas façam 70 anos vai 

ter que trabalhar como escravo.  

 Essa charge esta fazendo uma critica esta criticando, esta representando nois todos 

nois brasileiro, então essa paralização é pra ver se eles não confirmam, mais temos que lutar 

por nossos direitos, não deixa que um monte de ladrões façam o que bem entender. 

 

CHARGE 05: 

 Essa charge está retratando os dias de hoje, está cada vez mais grande a corrupção do 

Brasil. 

 O povo brasileiro acha que certos eleitores vai realmente mudar a situação, mais será 

mesmo que eles vai melhorar? Sera mesmo que eles vai cumprir o que eles prometeram? 

Minha resposta é não, na minha opinião os povos brasileiros acha certos eleitores vai ser 

onesto, vai melhorar a situação do trabalhador, nois temos que ver direito em que a gente vai 

votar, em quem a gente realmente acha que vai mudar de verdade. 

 

CHARGE 06: 

 Boa tarde! Hoje irei falar de outra charge, falando sobre a política. 

 O Brasil atualmente esta afundado cada vez mais ao lado da crise, essa charge está 

retratando sobre a política, nois brasileiros não queremos de jeito nenhum o presidente michel 

temer no cargo, e temos toda a razão de não querer, o presidente quer matar os brasileiros de 

trabalhar, nois queremos que ele saia, mais ele não quer renunciar o cargo de jeito nenhum 

como fala a charge. 

 A crise no Brasil está ficando cada vez mais grande, está orrivel, várias pessoas sem 

emprego, sem comida, sem dinheiro, e isso tudo é por causa desse Presidente que quer acaba 

com a população brasileira, então eu pergunto até quando esse presidente vai ficar fazendo 

nois de escravos? Pois é, não sabe né? Mais uma coisa tem que ser feita, para ele sair do 

cargo, sai não, ele tem que ser preso, por que lugar de bandido é na prisão.     

 

DIÁRIO 18:  
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CHARGE 01: 

 Esta charge esta fazendo uma critica do salario querendo que o salario seja do tamanho 

que deve ser para cada funcionario, teve como ideia o autor usar a musica que é bem 

conhecida “dormi na praça” de Bruno e Marrone, concordo com o autor do texto, por que nois 

temos que lutar por nossos direitos.  

 

CHARGE 02:  

 Nessa charge eu entendi que eles estão conversando, tendo uma negociação, a 

chigungunha esta tendo um acordo, ele pergunta se ele conta tudo o que ele sabe ele teria uma 

pena menor, nessa charge de Regi Soares tendo como característica convencer a chigungunha 

a falar o que ele sabe, em troca ele teria uma pena menor do que ele sabe e teria uma pena da 

que ele ia ter.  

 

CHARGE 03: 

 Essa charge fala que as pessoas estão desconfiando das carnes, porque hoje em dia as 

carnes estão com muitas doenças, trazendo para as pessoas, como câncer e etc. 

 Então as pessoas estão tento bastante cuidado, para que não acabe com alguma 

doença. 

 Em alguns países estão bastante perigoso as carnes de lá, eles estão colocando bastante 

coisa contaminosas.  

 

CHARGE 04: 

 As pessoas no dia de hoje estão trabalhando bem dizer de graça, por que realmente é o 

que está acontecendo, nois brasileiro temos que trabalhar com carteira assinada para pagarmos 

imposto para eles, porque se não fazer isso agente não tem direito a aposentadoria, quer dizer 

que agente esta trabalhando dura para morrer, por que daqui que as pessoas façam 70 anos vai 

ter que trabalhar como escravo.  

 Essa charge esta fazendo uma critica esta criticando, esta representando nois todos 

nois brasileiro, então essa paralização é pra ver se eles não confirmam, mais temos que lutar 

por nossos direitos, não deixa que um monte de ladrões façam o que bem entender. 

 

CHARGE 05: 

 Essa charge está retratando os dias de hoje, está cada vez mais grande a corrupção do 

Brasil. 
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 O povo brasileiro acha que certos eleitores vai realmente mudar a situação, mais será 

mesmo que eles vai melhorar? Sera mesmo que eles vai cumprir o que eles prometeram? 

Minha resposta é não, na minha opinião os povos brasileiros acha certos eleitores vai ser 

onesto, vai melhorar a situação do trabalhador, nois temos que ver direito em que a gente vai 

votar, em quem a gente realmente acha que vai mudar de verdade. 

 

CHARGE 06: 

 Boa tarde! Hoje irei falar de outra charge, falando sobre a política. 

 O Brasil atualmente esta afundado cada vez mais ao lado da crise, essa charge está 

retratando sobre a política, nois brasileiros não queremos de jeito nenhum o presidente michel 

temer no cargo, e temos toda a razão de não querer, o presidente quer matar os brasileiros de 

trabalhar, nois queremos que ele saia, mais ele não quer renunciar o cargo de jeito nenhum 

como fala a charge. 

 A crise no Brasil está ficando cada vez mais grande, está orrivel, várias pessoas sem 

emprego, sem comida, sem dinheiro, e isso tudo é por causa desse Presidente que quer acaba 

com a população brasileira, então eu pergunto até quando esse presidente vai ficar fazendo 

nois de escravos? Pois é, não sabe né? Mais uma coisa tem que ser feita, para ele sair do 

cargo, sai não, ele tem que ser preso, por que lugar de bandido é na prisão.     

 

 

DIÁRIO 19: 

CHARGE 01: 

 A charge em si é bem legal e interessante, foi uma forma criativa de criticar o salário 

atrasado, associado também a música de bruno e Marrone, o trecho da música que o leitor 

utilizou para fazer a charge por coincidência também é citado um guarda. Na música é feito 

um apelo para o guarda e na charge é o guarda que faz o apelo para o prefeito, só que 

reivindicando o seu salário de volta. No trecho “um guarda carente querente um salário 

decente, não fica bem clara se o guarda que só voltar a receber ou se ele também quer um 

aumento no salário... 

 Ultimamente tem ocorrido vários greves e protesto por atrasos de salários, as 

penitensiárias e prisões estão em estado de precário e os funcionários de segurança ainda tem 

que enfrentar situações como atraso de salário e no fim somos todos atingidos, pela falta de 
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segurança pelo talvez desinteresse dos políticos em administrar corretamente a cidade, o 

estado e o país. 

 Quem é culpado (a) por tudo isso? será que é o guarda, será que é o prefeito, ou será 

que não tem ninguém responsável por isso, mas no final quem realmente será prejudicado? 

 

CHARGE 02: 

Querido companheiro, hoje você trouxe uma charge bem legal e bem discutida. 

 Nos últimos anos, meses, alguns problemas sociais, políticos e econômicos vem 

afetando a sociedade. 

 Novas doenças vem causando surtos na população mundial, como a zika, essa doença 

é tão avassaladora, que continuou generalizandamente a população e até os dias de hoje 

aterrorizando os cidadãos. Ninguém é culpado de nada, mas será que não faltou esforço tanto 

da população, quanto “das nossas autoridades politicas” para concretizar ou procurar uma 

solução cabível para evitar ao máximo esses tipos de doenças, mas ao invés disso estão 

preocupados demais em livrar sua própria pele, com delações premiadas. 

 É realmente correto alguém que comete algum crime, se beneficiar atravéz da delação 

premiada? 

 Será o arrependimento ou a conclusão que será melhor abrir o bico? 

 Eu não concordo com a delação premiada, cada um tem que falar (confeçar) o que 

cometeu. E no final a delação não vai mudar o tipo de crime que foi cometido.  

 

CHARGE 03: 

Meu diário como pensar coisas positivas se a cada dia surge um escândalo corrupito 

diferente, é bom saber que pelo menos uma porcentagem deles estão sendo descobertos, mas é 

péssimo ver onde o país chegou, na charge o cliente pede o cachorro quente sem carne e sem 

salcicha, só o pão porque recentemente foi descoberto que varias marcas de carne brasileiras 

produziram carnes fracas, totalmente de baixa qualidade, e que havia varias substancias junto 

aos produtos dos frigoríficos, e agora? Fraldes e mais fraldes, e tudo nos prejudicam, aos 

poucos a confiança pela a boa administração politica, vai pela água a baixo. 

 

CHARGE 04: 

Meu querido! Hoje não temos expectativa de vida e com a reforma da previdência 

perdemos a fé de um dia chegar nós aposentar, contribuímos, mais o governo atual não 



163 
 

retribui, em idoso não aguentar trabalhar, mas esse idoso será eu fico revoltada com isso. 

beijos meu querido! 

 

CHARGE 05:  

Olá meu diário!  

Mais um assunto sobre politica, eu não gosto muito de politica ou políticos, mas as 

charges são legais. Essa charge é muito engraçada, é uma forma humorística que mim fez 

pensar um pouco, pois pessoas como eu, da classe menos favorecida porém abundante, 

sofrem com os políticos corruptos, cada vez mais o pais parece se afundar de uma forma 

diferente, somos culpados por nascerem em um país “do futebol” porém o que domina é a 

CORRUPÇÃO. 

 

CHARGE 06: 

Oie meu amigo! Hoje você mim trouxe mais um assunto polêmico para mim, preferia 

que fosse um assunto com boas notícias, mas não se pode mudar o que já foi feito, espero que 

pelo menos seja descoberto os crimes cometidos por esses ratos corruptos. 

 E esse Michel temer que insiste em continuar em um cargo que nunca deveria ter 

ocupado, foi descoberto só em um pouco, mas uma hora a casa cai para ele amigo, espero que 

seja muito breve.   
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APÊNDICES  

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA  

 

Eu, Nicleide Maria do Nascimento, CPF nº 055.429.214-93, representante legal da Escola 

Estadual de Ensino fundamental e Médio Nelson Batista Alves, localizada na Rua José Estrela 

Abrantes, 245, Utb 9036 Centro, Bernardino Batista – PB, CEP 58.922-000, venho, através deste 

documento, conceder a anuência para a realização da pesquisa intitulada O discurso citado em 

diários de leitura de alunos do 2º ano do ensino médio, sob a orientação de Letícia da Silva 

Gonzaga, vinculada a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a ser realizada junto aos 

alunos do 2º ano A do ensino médio da E.E.E.F.M. Nelson Batista Alves.  

Declaro conhecer e cumprir as resoluções Éticas Brasileiras em especial a resolução 466/12 e 

suas complementares. 

Esta instituição está ciente de suas responsabilidades, como instituição coparticipante do 

presente projeto de pesquisa e de seu cumprimento no resguardo da segurança e bem-estar dos 

participantes de pesquisa nela recrutadas, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal 

segurança e bem-estar.  

Ciente dos objetivos, métodos e técnicas que serão usados nessa pesquisa concordo em fornecer 

todos os subsídios para seu desenvolvimento, desde que seja assegurado o que segue abaixo: 

1) O cumprimento das determinações éticas da Resolução 466/12 CNS/MS; 

2) A garantia do participante em solicitar e receber esclarecimentos antes durante e depois do 

desenvolvimento da pesquisa; 

3) Liberdade do participante de retirar a anuência a qualquer momento da pesquisa sem a penalidade 

ou prejuízos.  

Antes de iniciar a coleta dos dados o pesquisador deverá apresentar a está instituição o Parecer 

Consubstanciado devidamente aprovado emitido por Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, credenciado ao Sistema CEP/CONEP. 

 

Pau dos Ferros/RN   ___/___/___ 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável 

 



165 
 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para os devidos fins, que a pesquisa O discurso citado em diários de leitura 

de alunos do 2º ano do ensino médio somente será iniciada a partir da aprovação do meu 

parecer pelo Sistema CEP-CONEP e que os resultados obtidos com esse projeto serão 

devidamente emitidos (relatórios parcial e/ou final) anexados a Plataforma Brasil.  

 

 

 

 

 

 

Pau dos Ferros, ____de ____________de _____.  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Pesquisador responsável 
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Pau dos Ferros, 23 de Fevereiro de 2017. 

 

Sr. (a) professor (a), Sílvia Egídio Santos.  

 

 

Com o objetivo de contribuir para articular a vida acadêmica do (a) mestrando (a) do 

Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), Mestrado Acadêmico em Letras com a 

prática da pesquisa, especificamente no campo da Análise Dialógica do discurso (ADD), que 

tempo por objetivo analisar o discurso indireto em enunciados produzidos por alunos do 2º 

ano do ensino médio, no gênero diário de leitura, na perspectiva de identificar as vozes que 

dialogam entre si para formar sentidos, partindo da concepção bakhtiniana de linguagem. 

Assim sendo, vimos solicitar de Vossa Senhoria a autorização para que a nossa aluna 

LETÍCIA DA SILVA GONZAGA (pesquisadora/colaboradora) possa atuar em aulas de 

Língua Portuguesa na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nelson Batista Alves, 

para fins de coleta de dados, em turmas de Ensino Médio, no 2º ano “A” preferencialmente.  

Sem mais para o momento, e acreditando na sensibilidade de Vossa Senhoria no 

atendimento a nossa solicitação, apresentamos as nossas saudações acadêmicas. 

 

Atenciosamente, 

 

Profa. Dra. Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa 

Professora Orientadora 

 

Ilmo. Sr (a). 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM) 

Departamento de Letras Estrangeiras (DLE) 

Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) 

Mestrado Acadêmico em Letras 

Área de Concentração: Estudos do Discurso e do Texto 

Linha de Pesquisa: Texto e Construção de Sentidos 

  



167 
 

 

 

 

 

 

 

  

Pau dos Ferros, 23 de Fevereiro de 2017. 

 

Sr. (a) diretor (a), Nicleide Maria do Nascimento.  

 

 

Com o objetivo de contribuir para articular a vida acadêmica do (a) mestrando (a) do 

Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), Mestrado Acadêmico em Letras com a 

prática da pesquisa, especificamente no campo da Análise Dialógica do discurso (ADD), que 

tempo por objetivo analisar o discurso indireto em enunciados produzidos por alunos do 2º 

ano do ensino médio, no gênero diário de leitura, na perspectiva de identificar as vozes que 

dialogam entre si para formar sentidos, partindo da concepção bakhtiniana de linguagem. 

Assim sendo, vimos solicitar de Vossa Senhoria a autorização para que a nossa aluna 

LETÍCIA DA SILVA GONZAGA (pesquisadora/colaboradora) possa atuar em aulas de 

Língua Portuguesa na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nelson Batista Alves, 

para fins de coleta de dados, em turmas de Ensino Médio, no 2º ano “A” preferencialmente.  

Sem mais para o momento, e acreditando na sensibilidade de Vossa Senhoria no 

atendimento a nossa solicitação, apresentamos as nossas saudações acadêmicas. 

 

Atenciosamente, 

 

Profa. Dra. Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa 

Professora Orientadora 

Ilmo. Sr (a). 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura  (SEEC) 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM) 

Departamento de Letras Estrangeiras (DLE) 

Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) 

Mestrado Acadêmico em Letras 

Área de Concentração: Estudos do Discurso e do Texto 

Linha de Pesquisa: Texto e Construção de Sentidos 
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Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM) 

Departamento de Letras Estrangeiras (DLE) 

Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) 

Mestrado Acadêmico em Letras 

Área de Concentração: Estudos do Discurso e do Texto 

Linha de Pesquisa: Texto e Construção de Sentidos 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “O discurso citado em diários de 

leitura de alunos do 2º ano do ensino médio”, que é coordenada por Letícia da Silva Gonzaga 

e que segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

complementares.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, ou recursar-se a participar da pesquisa, sem que isso 

lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa se justifica pela contribuição que os resultados podem trazer para 

educadores das diferentes áreas do conhecimento que se dedicam a atividades de pesquisa 

com alunos de ensino médio; e até para instituições e agências de fomento à pesquisa, como 

momento de reflexão sobre a educação no nível médio de ensino e seus impactos para a 

formação dos alunos que dela usufruem. Tem por objetivo analisar o discurso indireto em 

enunciados produzidos por alunos do 2º ano do ensino médio, no gênero diário de leitura, na 

perspectiva de identificar as vozes que dialogam entre si para formar sentidos, partindo da 

concepção bakhtiniana de linguagem. Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) 

ao seguinte procedimento: responder a um questionário contendo perguntas pessoais, que 

envolvem nome, idade, lugar onde mora, data de nascimento, com que frequência ler, quais 

tipos de textos mais gosta de ler, se já conhece o gênero diário de leituras, bem como será 

submetido (a) a fazer análises de charges e em seguida escrever sobre elas em um diário de 

leitura.   

Os riscos envolvidos em sua participação são: desconforto, cansaço ou aborrecimento 

pelo tempo exigido para responder o questionário ou eventual quebra de sigilo. Para 

minimizar qualquer desconforto e manter a sua privacidade, o questionário apresentará caráter 

anônimo e deverá ser respondido individualmente. Todas as informações obtidas serão 

sigilosas, e as identidades de todos os sujeitos não serão identificadas nenhuma fase/etapa 

desta pesquisa. 

 Os dados coletados ficarão sob a guarda do pesquisador do projeto, em arquivo 

pessoal, por seis anos; também serão arquivados, por igual período de tempo, na secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

em armário fechado, sob o cuidado de um funcionário efetivo da Universidade, a fim de 

garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas. Depois 

desse prazo, os dados serão destruídos. Além disso, a divulgação dos resultados será feita de 
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forma a não identificar os participantes/voluntários, pois serão focalizados o conteúdo geral e 

os resultados estatísticos das informações obtidas. 

Você não terá benefícios pessoais diretos ao participar da pesquisa, mas contribuirá 

para a compreensão do objeto investigado: O discurso citado em diários de leitura de alunos 

do 2º ano do ensino médio delas participantes. 

Garanto que os dados obtidos a partir de sua participação na pesquisa não serão 

utilizados para outros fins além dos abordados neste termo. 

Se você tiver algum gasto de qualquer natureza que seja, em virtude de sua 

participação na pesquisa, você será ressarcido.  

Se você sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma via deste Termo, que deverá ser rubricada e assinada em cada 

página, e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa poderá ser encaminhada 

diretamente para Letícia da Silva Gonzaga, no endereço Sítio Ursas, S/N, Zona Rural, Joca 

Claudino-PB, CEP: 58.928-000, pelo telefone (83) 9.9633-3451 ou pelo e-mail: 

leticialetrasilva@hotmail.com.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UERN, no endereço BR 110, KM 48, Rua Prof. Antonio Campos, S/N, 

Costa e Silva, CEP: 59.610-090, Mossoró–RN, ou pelo telefone (84) 3318- 2596. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Ao assinalar a opção “aceito participar”, a seguir, você atesta sua concordância em 

participar do estudo descrito acima; declara que foi devidamente esclarecido(a) quanto aos 

objetivos da pesquisa, ao procedimento ao qual será submetido(a) e aos possíveis riscos que 

possam advir de sua participação; atesta que lhe foram garantidos esclarecimentos que venha 

a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 

momento, sem que sua desistência implique qualquer prejuízo a sua pessoa ou a sua família; 

está ciente de que, caso sua participação na pesquisa implique algum gasto, será ressarcido e, 

caso sofra algum dano, será indenizado; autoriza a publicação dos dados desta pesquisa (em 

tese, artigos e outros gêneros acadêmicos), sendo-lhe garantido o anonimato e o sigilo dos 

dados referentes a sua identificação. 

 

 

Aceito participar 

Não aceito participar 

 

Participante da pesquisa ou responsável legal:  

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________ 

 

Pesquisador responsável: Letícia da Silva Gonzaga 

Assinatura: _________________________________________________________ 
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Aluna do Curso de Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de 

Albuquerque Maia” (CAMEAM), no endereço, BR- 405, KM 3,  S/N, Arizona, CEP– 59.900-

000 Cidade Pau dos Ferros – RN. Tel.(84) 3351-2560, e-mail - pferros@uern.br.  

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Comitê de Ética em Pesquisa  (CEP) 

BR 110, KM 48 – Rua Prof. Antonio Campos, s/n - Costa e Silva – Fone: (84)3318 - 2596 

Home page: http://www.di.uern.br/cep - E-mail: cep@uern.br – CEP: 59.610-090 - Mossoró –

RN. 
 

 

 

mailto:pferros@uern.br

